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 می باشدمعذور مقاله ها فصلنامه از عودت دفتر .
 باید مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی باشدمقاله ها .
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 مایه می شودنسایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی وب کشور ونشریات پایگاه اطالعات نشریه در این.
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انتخابات، دمیدن یک نفس تازه 

بیعیمهندسی کشاورزی و منابع طنظام کالبد سازمان در 

تابستانهآستاندرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
خودیمرکزشورایواستانیشورایانتخاباتدورهپنجمین،97
تاسیسقانوناساسبرسازماناین.نمودخواهدبرگزاررا
لقبماهسهظرفاستمکلف،(اسالمیشورایمجلسمصوب)
انجامهبنسبتاستانیومرکزیشوراهایفعالیتدورهاتماماز

ستاناشورایومرکزیشورایجدیداعضایانتخابوانتخابات
.نمایداقدام

مغتنمیوممهبسیاراتفاقوحادثهیکاستانیشوراهایانتخابات
هکاستطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماندر

رایبفرصتاینازوبدانندقدرراآنبایدسازمانایناعضای
نهایتدخوتخصصیوصنفیسازماننگهداشتنزندهوپویایی
.ببرندرااستفاده

ظامنسازمانکالبددرتازهنفسیکدمیدندرواقعانتخابات
هریعتطبموضوع،اینوبودهطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
ازمانساعضایازیکهرانتخاباتایندر.باشدمیانتخاباتی

چهکهخصوصایندرراخودعقیدهونظروشدهمیدانوارد
پیداورحضسازمانمدیریتیوگیریتصمیمشورایدرکسانی

سیستمدرفراوانیبسیاراهمیتخوداینونمایندمیارائهراکند
اساحساینبایدسازماناعضایازیکهر.داردسازمانمدیریتی
ظحفعناصرآنازیکیراخودشوباشدداشتهرامسؤولیت

.بداندسازمانکنندهتقویتوکننده 

درانسازماعضایهمهکهشودمیفراواناصراروتأکیدکهاین
عضایاانتخابخاطربهصرفانهنمایند،شرکتانتخاباتاین

جایگاه،تقویتوحفظبرایکهمرکزی،شورایواستانهاشورای
بهیعیطبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماناهمیتواعتبار
شاورزیکبخشدرتخصصیوصنفیبزرگسازمانیکعنوان
اباتانتخدرسازماناعضایحداکثریحضوراساساینبر.است

درآنماندگاریوپایداریتقویت،موجباستانیهایشورای
.بودخواهدبخش
تجهدرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانامروز
ونیفنظاماستقرارکشاورزی،بخشمهندسینجایگاهارتقای
ایارتقکشاورزی،مهندسینصنفیحقوقازحمایتاجرایی،

مهندسیناشتغالامرساماندهیوسازماناعضایدانشسطح
دندمیبارودمیآنامیدوبرداشتهمؤثریهایقدمکشاورزی

هایقدمواندبترو،پیشانتخاباتطریقازآنپیکرهدرتازهنفس
هنقطبهرسیدنتاخوداعضایهمیاریوهمکاریبارابعدی

رفتپیشدرراخودنقشبتواندطریقاینازتابرداردمطلوب
ملتشدنمند¬عزتنهایتدروغذاییامنیتحفظکشور،
.بشوداسالمیایرانعزیزوشریف
انسازمیکسازانتصمیموروسایمدیران،انتخابدرحضور
جهتدرذاریتأثیرگبرأیشیوهترینشدهپذیرفتهوترینمعمول
روزامدنیایدرمدیریتوهاسازیتصمیمدراعضایعامهمنافع
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بدیلتمدیریتارزشیکبهشیوهوروشاینکهجاییتااست
شاراقازقشریکیاصنفیککههاییتشکلدر.استشده

میمتصومدیرانانتخابکنند،میراهبریونمایندگیراجامعه
آناعضایفعالمشارکتونظرجلبطریقازتشکلآنسازان
یمبرخوردارایویژهاهمیتازامرایندرگستردهحضوربرأی
خشبآموختگاندانشچونبزرگیوفرهیختهجمعیت.باشد

ازخارجوداخلدرراعالیتحصیالتمراحلکهکشاورزی
فنّآوریرشگستخطیرمسؤولیتووظیفهواندکردهسپریکشور
وزیستمحیطپایداریوحفظکشاورزی،بخشدرنوینهای
کشاورزیداتتولیکیفیوکمیافزایشوشوندهتجدیدپایهمنابع

دهشپذیرفتهنظاماینطریقازرودمیانتظاردارند،بعهدهرا
.برگزینندراخودمرتبطتشکیالتمدیران

امورازتدولگرفتنفاصلهومردمبهامورواگذاریکهشرایطیدر
زمانرهازبیشانکارناپذیرضرورتیکعنوانبهگریتصدی
سیمهندنظامسازمانگرفته،قراردولتکاردستوردردیگری

تخصصینفیصتشکلبزرگترینبعنوانطبیعیمنابعوکشاورزی
باودهبوپیشقدمامراینتحققبرأیتواندمیکشاورزیبخش
بخشدرمهمامرایناجرأیبرأیزمینهالزمریزیبرنامه

مانسازایناخیرهایسالدرکهاینکماآوردفراهمراکشاورزی
.دهدانجامرامؤثریاقداماتراستاایندرتوانسته
کهاستانشوراهایاعضایتوانائیهایوکرداررفتار،گفتار،

ابیانتخازاعم)دارندبه عهدهرااستانهرسازماناعضاءنمایندگی
توانمندی هایواستعدادهانموداروشاخص(انتصابیو

.استاستانآندرکشاورزیبخشهایرشتهدانش آموختگان
هکسازماناعضایهمهاستالزمسازمانآرمانهایتحققبرأیلذا

دررحضوبرأیهستندممتازویژگیهایتوانمندی،،عالقهدارأی
آنهاهترینببتوانندسازماناعضایتا.گردندداوطلباستانشورأی
انتخابمرکزیشورأیآنتبعبهواستانشورأیدرعضویتبرأی
زمینهیعموممجامعدرگستردهحضورباکنیمتالشباید.کنند

واستانشوراهایدررااعضاءترینشایستهوبهترینحضور
وهاایدهها،طرحگذشته،دورهچهاردر.کنیمفراهممرکزی
یاستانومرکزیشوراهایتدبیرباایارزندهومهمهایبرنامه

جایبربخشدرراخودمؤثرآثارورسیدسرانجامبهسازمان
اختسزیرایجادواندازیراهفرسایطاقتوسختکار.گذاشت

ریراهبواستانهاسازمانومرکزیسازماناستقراربرأیالزمهای
واولهایدورهدرمرکزیشورأیواستانیشوراهایعهدهبرآن
در(سال16)فعالیتدورهچهارازپسنهالایناکنون.بوددوم
درختیهبسازمانفرهیختهاعضایپشتیبانیودولتحمایتسایه

کهیجایهردرکهنوعیبهاستشدهتبدیلاستواروتنومند
طرحمکشاورزیبخشدرصنفیوتخصصیفنی،هایبحث

وعیطبیمنابعومهندسینظامسازمانسمتبههانگاهمی شود
هایدورهدرسازمان.می گرددمعطوفآنمتخصصاعضای
بخشاندانش آموختگاشتغالزمینهکهاستنمودهتالشگذشته

هستندگاندانش آموختبیندربیکارینرخبیشتریندارأیکهرا
.کندفراهمرا
ردهگستحضوروکشاورزیبخشخاصشرایطبهتوجهبا

زیراستالزمبخشبهخدماتارایهدراجراییهایدستگاه
کهگرددفراهمبخشدرتحولایجادبرأیمتناسبساختهای

بودنمصممواساسیقانون44اصلشدناجراییباخوشبختانه
تاخصوصیبخشبهگریتصدیامورواگذاریدردولت

نیفهایفعالیتدرسازمانمحترماعضایحضورزمینهحدودی
نیازبهجهتوبالیکناست،شدهفراهمکشاورزیبخشتخصصی

تاسالزمسازماندرکارجویایاعضایروزافزونحضوربخش
وزیریبرنامهقبیلاینازاقداماتیسازمانیآرمانهایتحققتا

شبخآموختگاندانشتاگیردقرارمستمرپیگیریمورد
بهرادخوهایتوانمندیبتواننداشتغالدغدغهازفارغکشاورزی

بزرگنسازماایندرعضویتپشتوانهبهوبگذارندظهورمنصه
فعالوموثرحضوراجراییوعلمیهایعرصهدرتخصصی

.باشندداشته
فترمیگذشتهدورهچهاردرسازماناینازکهزیادیانتظارات

یکبهپنجمدورهوشدخواهدافزودهآندامنهبرپنجمدوردر
بهباتمطالاحقاقوکاستی هاجبرانبرأیپویاوپرتحرکدوره
کههدوراینحساسانتخاباتآیا.شدخواهدتبدیلاعضایحق
برنظارتهایهیأتوانتخاباتاجراییهایکمیتهانتخاببا

کلید1397سالاولازمرکزیسازمانواستاندرانتخابات
وروشننتایجیبهرااعضایانتظاراتتواندمیاستخورده
تجمعیاینازکهسازدبرآوردهآنهامنزلتوشأنبامتناسب
باهکبودنخواهدذهنازدورانتظاریچنیناندیشمندومتفکر
دورهنپنجمیدرخودآیندهبهعالقمندوپرشورگستردهحضور

تحققردبزرگیقدممرکزیشورأیواستانیشوراهایانتخابات
.شودبرداشتهسازمانبزرگهایآرمان
کهیدجدمرکزیشورایواستانیشوراهایتدبیربااستامید
بهروروندگرفت،خواهندشکلروپیشانتخاباتاینپیدر

کشاورزیبخشهایگرهگشودنواجرابرأیترقیورشد
.یابدادامهبخشکارشناسانحقهحقوقاحقاقوکشور

1397بهار / 59شماره / سال پانزدهم

سردبیر



1397بهار / 59شماره / سال پانزدهمفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مصوبات شورای مرکزی

ابات دستورالعمل پنجمین دوره انتخ
شورای مرکزی و شوراهای استانی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

رانمنابع طبیعی جمهوری اسالمی ای

:کلیاتوتعاریف-1ماده
ابعمنوکشاورزیمهندسینظامسازمانتأسیسقانون:قانون

مجلس1380/03/04مصوبایراناسالمیجمهوریطبیعی
.اسالمیشورای

انسازمتأسیسقانوناجرائینامهآئین:اجرائینامهآئین
.وزیرانهیئتمصوب

بیعیطمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:مرکزیسازمان
.ایراناسالمیجمهوری

وکشاورزیمهندسینظامسازمانشورای:مرکزیشورای
.ایراناسالمیجمهوریطبیعیمنابع

یعیطبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:استانسازمان
.استان

ابعمنوکشاورزیمهندسینظامسازمانشورای:استانشورای
.استانطبیعی

مقطعیتحصیلمدرکباسازمانعضوکارشناس:حقیقیعضو
محیطوعیطبیمنابعکشاورزی،هایرشتهدرباالبهکارشناسی

.معتبرعضویتکارتداشتنوزیست
انتخاباتیاجرایمرکزیکمیته:انتخاباتمرکزیاجرائیکمیته

عرفیمباآناعضایوگرددمیتشکیلمرکزیسازماندرکه
.اندشدهتأییدعمومیمجمعدرسازمانرئیس

درکهتاناسانتخاباتاجرائیکمیته:انتخاباتاجرائیکمیته
.گرددمیتشکیلاستانسازمان

درهکانتخاباتبرمرکزینظارتهیأت:مرکزینظارتهیأت

ییسرمعرفیباآناعضایوگرددمیتشکیلمرکزیسازمان
.اندشدهتأییدعمومیمجمعدرسازمان
درکهاناستانتخاباتبرنظارتهیأت:انتخاباتنظارتهیأت

.گرددمیتشکیلاستانسازمان

ایشوراهومرکزیشورایانتخاباتزمان بندیبرنامه-2ماده
:استانی

ستانهااانتخاباتنظارتواجرائیهایکمیتهتشکیلابالغ(1
تاریخازمرکزینظارتواجراییهیئتبهمعرفیجهت

15/01/97.
تاحداکثراستانانتخاباتنظارتواجرائیهایکمیتهتشکیل(2

.28/01/97تاریخ
97/02/01استانشورایدرعضویتداوطلبانازنامثبت(3

.روزپنجمدتبه97/02/05لغایت
ابطضوطبقاستانشورایداوطلبانهایصالحیتبررسی(4

رالعملدستواینواجرایینامهآیینپنجمفصلقانون،درمندرج
97/03/12لغایت97/02/08تاریخاز
97/03/20تا97/03/13ازشکایاتواعتراضاتبهرسیدگی(5
حداکثردهشصالحیتتائیدداوطلباناسامینهایینتایجاعالم(6
97/03/22تاریختا
لغایت97/03/24استانشورایداوطلبانانتخاباتتبلیغات(7

.روزهفتمدتبه97/03/30
درهمزمانطوربههااستانسازمانعمومیمجمعتشکیل(8

از97/04/01مورخ97سالتیرماهجمعهاولیندرکشورسراسر
ننرسیدنصابحدبهصورتدر)یازدهلغایتصبح9ساعت
.(شودمیموکولدوممرحلهبهانتخاباتعمومیمجمع
دررحاضاعضایشمارشدرتردقیقنظارتمنظوربه:تبصره
وردیدهگتحویلایشانبهاعضاورودهنگامتعرفهبرگمجمع،

.گرددمیابطالهابرگهحدنصابکسبعدمصورتدر
میعمومجمعرسیدننصابحدبهصورتدرانتخاباتانجام(9

.(اعضایکبعالوهنصف)اول
درنصابحدنداشتنصورتدر)انتخاباتدوممرحلهانجام(10

از97/04/22مورخ97سالماهتیرجمعهچهارمیندر(اولمرحله
.16لغایتصبح9ساعت

انتخاباتبرگزاریازبعدروزدوتاشکایاتثبت(11
نتایجعالماوانتخاباتبرگزاریازبعدشکایاتبهرسیدگی(12

.استاننظارتهیأتروزتوسطپنجمدتظرف

ورایشمجلسمصوب)تاسیسقانوناساسبرسازمانکهاینبهعنایتبا
شوراهایفعالیتدورهاتمامازقبلماهسهظرفاستمکلف،(اسالمی
ورایشجدیداعضایانتخابوانتخاباتانجامبهنسبتاستانیومرکزی
شورایاتانتخابدورهپنجمیندستورالعمل،کنداقداماستانشورایومرکزی
بهیعیطبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماناستانیشوراهایومرکزی

.استرسیدهمرکزیشورایتصویببهذیلشرج
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وسطتاستانانتخاباتخصوصدرنهاییوقطعینظراعالم(13
وسطتانتخاباتنتایجاعالمازپسروزدهمرکزی،نظارتهیأت
.استاننظارتهیأت

تائیدازپسبالفاصلهاستانجدیدشورایجلسهاولینتشکیل(14
شورایدارخزانهودبیررییس،نایبرییس،انتخابوانتخابات

ایشورعمومیمجمعدراستاننمایندهنفردوانتخابواستان
.مرکزیسازمانبهآنانمعرفیومرکزی

اباتانتخانجامومرکزیسازمانجدیدعمومیمجمعتشکیل(15
جهت97/06/15مورخشنبهپنجروزدرجدیدمرکزیشورای
سازمانتأسیسقانون(14)ماده(1)بنداجرای

شورایفعالیتشروعومرکزیشورأیجلسهاولینتشکیل(16
97/07/19تاریخدرجدید
مجمع عمومی عادی سازمان استان از اجتمااع اعضاا آن   -3ماده 

ط مصوب باه  تشکیل می شود و کلیه اعضای حقیقی که طبق ضواب
ی، عضویت عضویت سازمان استان پذیرفته شده اند با شرایط مساو

مجمااع عااادی را دارا بااوده و در مجمااع عمااومی بااا ارائاا  کااارت  
  باادیهی اساات ارائاا. عضااویت معتباار، دارای حااق رأی ماای باشااند

.وکالت جهت رأی دادن غیابی فاقد هرگونه اعتبار است
ق می گاردد  کارت عضویت معتبر به کارت عضویتی اطال-تبصره

. باشد96که اعتبار آن تا پایان سال 
قااانون تاساایس سااازمان ، ( 6)ماااده ( 5)اجاارأی بنااد در -4ماااده

عاالوه بار شارایط عماومی    شورأی مرکازی  داوطلبان عضویت در 
قانون تأسیس سازمان، الزم است از زماان  ( 11)اشاره شده در ماده 

درک دانش آموختگی آنان حداقل با مدرک دکتری سه سال، با م
ذشته کارشناسی ارشد هفت سال و با مدرک کارشناسی ده سال گ

. باشد
یت پرسنل و کارکنان شاغل در سازمان در صورت عضو-5ماده 

صاره  در شوراهای استانی، مشمول ضوابط و شارایط منادرج در تب  
دستورالعمل اداری استخدامی این ساازمان مصاوب  ( 12)ذیل ماده 

.خواهند بود96/01/30شورای مرکزی به تاریخ 
ناد  داوطلبانی که صالحیت آنها رد شده اسات، مای توان  -6ماده 

ت خاود  ظرف دو روز از تاریخ وصول نظریه کمیته اجرایی شاکای 
سالیم و رساید   را به طور کتبی به هیأت نظارت بر انتخابات استان ت

.دریافت کنند
ج روز باه  هیأت نظارت بر انتخابات استان ظرف مدت پان –تبصره 

.شکایت رسیدگی و پاسخ خواهد داد
ل جلساه  کمیته اجرائی مرکزی انتخاباات مسائول تشاکی   -7ماده 

. مجمع عمومی جدید سازمان مرکزی است
ل جلساه  کمیته اجرائی مرکازی انتخاباات قبال از تشاکی    –8ماده 

مجمع عماومی جدیاد باا اساتعالم از نماینادگان شاوراهای اساتان       
روز15فهرست داوطلبان عضویت در شورای مرکزی را تعیین و 

ماینادگان  قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی به نحو مقتضی به ن
. شوراهای استان اطالع رسانی می نماید

مادارک واجادین شارایط عضاویت در شاورأی مرکازی      -تبصره
ار گرفتاه  و  توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات مورد بررسی قر

. سپس لیست نهائی داوطلبان تهیه و اعالم می گردد

ر هیأت رئیسه مجمع عمومی با همکاری هیات نظاارت با  -9ماده
ه مجماع  انتخابات استان و هیات اجرایی انتخابات استان اداره جلسا 

. عمومی را به عهده دارند
در صااورت بااه حااد نصاااب نرساایدن اعضااای مجمااع  -10ماااده

ه عمومی در جلسه اول، جلسه دوم ظرف ساه هفتاه از تااریخ جلسا    
ضاو  اول با همان دستور تشکیل می گردد و با حضور هار تعاداد ع  

. حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت
ط مهار پنجماین دوره انتخاباات باه تعاداد کاافی توسا       -11ماده 

سااازمان مرکاازی تهیااه و در اختیااار رتسااای کمیتااه هااای اجرائاای 
. انتخابات استان قرار خواهد گرفت

دد برگه های تعرفه اخذ رأی به نحوی بایاد ممهاور گار   –12ماده
ت ثبات  که نقش مهر بار فصال مشاترک دو قسامت برگاه انتخاباا      

. گردد
هیاه و در  برگه تعرفه انتخابات توسط سازمان مرکزی ت–13ماده 

. اختیار سازمان استانها گذاشته می شود
اوراق رأی گیااری پااس از شاامارش آراء و تنظاایم    -14ماااده

و صورتجلسه حساب ماورد در ساوابق دبیرخاناه ساازمان مرکازی      
. سازمان استان نگهداری می گردد

هر عضو حقیقی ساازمان اساتان فقاط مای تواناد یاک      -15ماده 
. برگه تعرفه دریافت کند

ن و اعم از داوطلباا )حضور غیر مجاز شرکت کنندگان -16ماده
مای  در محال اخاذ رأی بعناوان تخلاف محساوب      ( رأی دهندگان

.گردد
یت هیأت نظارت مرکزی و هیئت نظاارت اساتان مسائول   -17ماده

. نظارت بر حسن اجرای انتخابات را به عهده دارند
رئایس ساازمان اساتان موظاف اسات اساامی ناه نفار از         -18ماده

آئین ناماه اجرایای   ( 42)و ( 41)اعضای سازمان استان را وفق مواد 
هیااأت وزیااران بااه کمیتااه  1391/09/29قااانون تأساایس مصااوب  

. مرکزی معرفی نماید

ن رئیس سازمان استان اساامی ناه نفار از اعضاای ساازما     -19ماده
تائیاد  استان را که داوطلب عضویت در شورای اساتان نباوده و باه   

آئاین ناماه اجرایای باه     ( 70)رسیده باشند وفق مااده  شورأی استان 
نظاارت  هیئت سه نفرۀبرأی انتخاب همراه مشخصات فردی ایشان 

. استان به هیأت نظارت مرکزی معرفی می نماید
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ط هیاات  عناوین و مصادیق تخلفات انتخابااتی کاه توسا   -20ماده
: ی باشدهای نظارت بر انتخابات پیگیری می گردد به شرح زیر م

:تخلفات عوامل اجرایی انتخابات-الف
    محال  توصیه به انتخاب داوطلبی معاین توساط عوامال اجرایای

اخذ رأی به رأی دهندگان 
    ناد تغییر، تبدیل، جعل، اختفاء و یاا معادوم نماودن اوراق و اسا

انتخابااات شااامل تعرفااه هااای اخااذ رأی و اوراق رأی گیااری و 
. صورتجلسات و مانند این ها

  جابجاائی ،دخاال و تصاارف ویااا معاادوم نمااودن اوراق و اسااناد
. انتخاباتانتخاباتی بدون مجوز کتبی کمیته اجرایی مرکزی

ضوتحویل بیش از یک برگ تعرفه انتخابات به یک ع .
تن دخالت در روند انجام انتخابات با سمت مجعول و بدون داش

. مسئولیت رسمی
ی باز کردن الک و مهر صندوق رأی و یا جابجائی آن بدون ط

اماه اجرایای   ضوابط قانونی براساس مفاد فصل انتخابات آیاین ن 
ادره قانون تاسیس سازمان،این دستورالعمل و اطالعیاه هاای صا   

مرکازی  توسط کمیته اجرایی مرکزی انتخابات و هیأت نظارت
. انتخابات

اجازه دادن به حضور افراد غیرمجاز در محل اخذ رأی .
      انتقال صندوق اخذ رأی باه غیار از محال اخاذ رأی در مجماع

ان تعیین عمومی که محل آن توسط کمیته اجرایی انتخابات است
. وبه اطالع اعضای سازمان رسیده است

  ی کاه  رأی گرفتن از اعضای سازمان با کارت عضاویت اعضاائ
. در مجمع عمومی حضور ندارند

 تقلااب در رأی گیااری و شاامارش آرا و جااا بجااا کااردن تعااداد
. آرأی داوطلبان 

    تقلب و مخدوش نمودن اوراق و تعرفه هاا یاا برگاه هاای رأی
. گیری و صورتجلسات

عدم الک و مهر صندوق طبق ضوابط تعیین شده .
ت آیین عدم توجه و اجرأی مفاد این دستورالعمل، فصل انتخابا

زی و نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، مصوبات شورأی مرکا 
ارت اطالعیه های کمیته اجرایی مرکزی انتخاباات و هیاات نظا   

. مرکزی انتخابات

: نشورأی استاتخلفات داوطلبان عضویت در –ب 
خرید و فروش رأی .
ثیات  انتشار هر گونه محتوا و نوشته در جهت هتک حرمت، حی

. و نشر اکاذیب علیه سایر داوطلبان
 انتشااار و بیااان ادعاهااای کاااذب و غیرواقعاای در خصااوص دارا

. یلیبودن سابقه در مشاغل دولتی و غیردولتی و مدرک تحص
افشای اسرار زندگی خصوصی سایرداوطلبان .

 رشااغل  استفاده از امکانات دولتی توسط داوطلبان شااغل و غی
. در بخش دولتی در انتخابات

اوطلبانامحاء عکس، پوستر و تراکت های تبلیغاتی سایر د  .
    مای  تبلیغ در محل اخذ رأی و روز هاایی کاه تبلیغاات ممناوع

. باشد
      ای انجام اعمالی که باه تفرقاه و ایجااد اخاتالف در باین اعضا

. سازمان منجر گردد
اخالل در روند برگزاری انتخابات .
 تگاه استفاده از سایت ها، وب الگ ها و امکانات متعلق به دسا

هااای دولتاای، مؤسسااات و نهادهااای عمااومی و سااازمان نظااام  
.مهندسی

عدم خروج از محل اخذ رأی پس از رأی دادن.
ارد تخلاف  کمیته اجرایی انتخابات استان موظف است ماو -تبصره

ه داوطلبااان عضااویت در شااورأی اسااتان را در هنگااام ثباات نااام باا 
. کاندیدا ها کتباً اعالم کند

: تخلفات انتخاباتی اعضای سازمان–ج 
     ای رأی دادن با کارت جعلی، غیار معتبار و کاارت ساایر اعضا

.  سازمان
دریافت بیش از یک برگه تعرفه .
    اخالل در نظم مجمع عمومی محل اخذ رأی و عادم توجاه باه

. تذکرات مسئولین اجرایی انتخابات
      ی و تبلیغ له یا علیاه یکای از داوطلباان در محال مجماع عماوم

. صندوق اخذ رأی در روز رأی گیری
امحاء عکس یا تراکت انتخاباتی سایر داوطلبان .
ایجاد رعب و وحشت برأی مسئولین اجرایی انتخابات.
   أی استفاده از امکانات دولتی، مؤسسه و نهاد هاای عماومی بار

. تبلیغ له یا علیه داوطلبان
خرید و فروش رأی و پرداخت وجه یا هدیه برأی جلب آرأی

. اعضا برأی داوطلب خاص

ان از در اختیار گذاشتن اطالعات شخصی اعضای سازم-21ماده
درس قبیل شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس محل کار یا منازل، آ 

ب اجاازه  پست الکترونیکی به اعضا و اشاخاص دیگار بادون کسا    
. کتبی از اعضا ممنوع می باشد

هیااأت نظااارت مرکاازی انتخابااات مکلااف اساات در  -22ماااده 
ین صااورت تشااخیص و احااراز تخلااف، پرونااده تخلفااات متخلفاا  

آیاین  ( 81الای مااده  36ماده )و مواد فصل پنجم ( 20)موضوع ماده
گی باه  نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان را بارأی بررسای و رساید   

. هیأت های بدوی و عالی انتظامی ارجاع کند
آیین نامه اجرایای  ( 46)این دستورالعمل به استناد ماده 

ده تبصره تنظیم ش8ماده و 22قانون تاسیس سازمان در 
.و به تصویب شورای مرکزی رسیده است
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جناب آقای مهندس فتاح الجنان
و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان هامحترم وزیر مشاور 

سالم و دعای خیربا 
نظامسازمانتأسیسقانوناجرایینامهآیین(83)ماده(3)تبصرهمدلولخصوصدر97/02/05مورخ626/011/9شمارهنامهبهعطفاحتراما،
:داردمیمعطوفآنانجمعحاصلومرتبطقانونیمستنداتاهمبهذیالًراجنابعالیتوجهطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی

آییناینوعموضپیمانکاریومشاورههایفعالیتهایوپروژهوهاطرحموظفنددولتیهایدستگاهکلیهمذکور،نامهآیین(3)مادهموجببه
.نمایندارجاعآنهارتبهوصالحیتحدوددروتخصصیهایزمینهدرپروانهداریحقوقیوحقیقیاشخاصبهصرفارانامه

تبهرقبالکهمراکزیداشتهمقررکشاورزی،بخشوریبهرهافزایشقانون(2)ماده(6)تبصرهموضوعمراکزبندیرتبهنحوهنامهآیین(8)ماده
.نماینداقدامخودوضعیتتطبیقبهنسبتسالیکظرفبایداند،شدهبندی

آنشرطبهندکاعالمراشدهیادنامهآیینازخارجخاصشرایطتواندمیمناقصهکنندهبرگزارداشتهمقررمناقصاتبرگزاریقانون(29)ماده
.باشدنداشتهمغایرتمناقصاتبرگزاریاصلباکه

اجراییهایتگاهدسکهآیدمیبرچنینطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتأسیسقانونروحومواردسایرومعنونهمستنداتجمعاز
و«طبیعیمنابعویکشاورزمهندسینظامسازمانازرتبهوپروانهتحصیلیاداشتن»کشاورزی،امورپیمانکارانانتخابدرموظفند

انجامطرقرساییامناقصهطریقازکهاینازاعمقراردادانعقادالنهایهونمایندشرطمناقصهدرشرکتتسلیمیمدارکسایرضمنراآنارایه
اینموضوعافتیدریالزحمهحقازدرصدیاستموظفاستعالمیتبصرهموجببهگذارمناقصهوباشدمیکورمذپروانهارایهبرمتوقفگیرد،

یزوارسازمانحساببهرامکسورهمبالغکشاورزی،مهندسینظامسازمانبهقراردادازاینسخهارسالضمنودرجقراردادهامتندررابند
.(طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتأسیسقانوناجرایینامهنامهآیین(83)مادهذیل(3)تبصره)نماید

ها،سازمانلیهکبهمقتضینحوبهمراتبنمایدمیپیشنهادواحد،رویهاعمالوموضوعتبیینوابهامرفعجهتدرعلیهذا
.گرددابالغاقدامونمودنملحوظجهتتابعههایشرکتومؤسسات

حججیمحمد
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت جهادکشاورزی

محترم سازمان جهاد کشاورزی استانرییس 
با سالم
دفترمحترمسرپرست97/02/17مورخ4865/97/200شمارهنامهتصویرپیوستبهاحتراما،

مهندسینظامسازمانتأسیسقانوناجرایینامهآیین(3)مادهخصوصدرحقوقیامور
درصدیدریافتموضوع)مزبورنامهآیین(83)ماده(3)تبصرهوطبیعیمنابعوکشاورزی

نظامازمانستوسطپیمانکارانومشاورانبامنعقدهقراردادهایبابتپرداختیالزحمهحقاز
.گرددمیدایفامقتضیاقدامدستورواستحضارجهت(طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی

الجنانفتاحمحمود
مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها

ابع طبیعیآیین نامه نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و من( 83)ماده ( 3)ابالغ اجرای تبصره 

:توسط وزارت جهادکشاورزی انجام شد

اجرایینامهنامهآیین(83)ماده(3)تبصرهاجرایخصوصدرکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتوسطشدهانجاممکررهایپیگیریپیرو
بر.شدابالغااستانهجهادکشاورزیسازمانرتسایبهاجرابرایجهادکشاورزی،وزارتهایاستانامورهماهنگیدفترکلمدیرتوسطموضوعتأسیس،قانون
دستگاهذیحسابانومسؤولینتأسیس،قانون(38)ماده«6»بندموضوعدرآمدتحققمنظوربهتأسیس،قانوناجرایینامهنامهآیین(83)ماده(3)تبصرهاساس
ودرجعضاءابامنعقدهقراردادهایمتندررامرکزیشورایمصوبهمطابقبنداینموضوعدریافتیالزحمهحقازدرصدیکسرموضوعموظفنداجراییهای
حقوقیمورادفترحقوقینظراظهارمتن.نماینداقدامسازمانحساببهشدهیاددرصدواریزوکسربهنسبتوارسالسازمانبرایراقراردادازنسخهیک

:باشدمیذیلشرحبهها،استانامورهماهنگیدفترمدیرکلابالغیهوجهادکشاورزیوزارت

:هاابالغیه دفتر هماهنگی امور استان متن 

8
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موزشیآهایدورهتقاضایثبتگونههرشدهیادتاریخازاستبدیهی
سامانهازخارجآموزشینامهگواهیصدورتخصصی،هایآزمونو

مرتبطنههزیهرگونهپرداختاساساینبر.باشدمیاعتبارفاقدمذکور
شدهیادسامانهازخارجتخصصیهایآزمونوآموزشیهایدورهبا

اهده،مشصورتدرتوانندمیمحترماعضایوباشدنمیمجاز
معاونتبه88968794تلفنشمارهطریقازراموضوع

.نمایندمنعکسمرکزیسازمانفنیوآموزشی

منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمحترماعضایکلیهاطالعبه
آموزشمدیریتجامعسامانهاندازیراهبهعنایتبارساندمیطبیعی
1397سالاولازطبیعی،منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان

زمونآ،(ملیوایمنطقهاستانی،)آموزشیهایدورهتمامینامثبت
وآموزشیهایگواهینامهصدورو(ملیواستانی)تخصصیهای

شدهادیسامانهطریقازصرفامربوطهمستنداتومدارکبارگذاری
.شودمیانجامwww.iaeolms.irآدرسبه

9

راهبهنایتعباوشدهانجامهایریزیبرنامهطبقرساند،میطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمحترماعضایاطالعبه
ازتنهاحقیقیبندیرتبهدرخواستارایه،1396سالماهاسفند20ازحقیقی،پیمانکارانومشاورانبندیرتبهالکترونیکیسامانهاندازی
رتابل،کابهورودازپسبایستمیمحترماعضایمنظوراینبرای.استپذیرامکانwww.iaeo.irآدرسبهعضویتکارتابلطریق

تصویرذاریبارگبهنسبتنموده،انتخابکاربریمنویازراپیمانکارانیاومشاورانبندیرتبهنظر،مورددرخواستبهتوجهبا
بندیتبهروصالحیتتشخیصهاینامهشیوهطبقاستذکربهالزم.نماینداقدامدرخواستثبتومربوطهمستنداتومدارک
اخذوستا(پیمانکارییامشاوره)بندیرتبهنوعیکبرایدرخواستارایهبهمجازتنهاحقیقیعضوهرپیمانکاران،ومشاوران
.باشدنمیپذیرامکانرتبهدوهرهمزمان

ه بندی  رتبالکترونیکی ثبت نام 
پیمانکارانمشاوران و 

اعضای حقیقی

راه اندازی سامانه جامع مدیریت آموزشی

http://www.iaeo.ir/
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:ور انجام شدتوسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و با همکاری سازمان حفظ نباتات کش

فنیدوره آموزشی ملی ویژه مدیران 
دفع آفات نباتی و ضدعفونیشرکت های 

دوره آموزشاای تخصصاای ویااژه ماادیران
باه  باا توجاه  ضاد عفاونی   های شرکتفنی 

اهمیت و حساسایت بااالی کاار در شارکت هاای     
ن شرکت ضدعفونی و لزوم آشنایی هرچه بیشتر ای

هاااا باااا اصاااول صاااحیح و روش هاااای مختلاااف 
ضاادعفونی بااه صااورت عملاای و نیااز مخاااطرات   

از عادم  ای ناشای انسانی، زیست محیطی و قرنطینه
ی و رعایت ضوابط فنای، توساط معاونات آموزشا    

فناای سااازمان نظااام مهندساای کشاااورزی و منااابع 
اتاات در  طبیعی کشور با همکاری سازمان حفظ نب

.برگزار شد97هجدهم و نوزدهم اردیبهشت 
دسمهنتوسطسخنرانیایرادازپسدورهایندر

واهیگیبهداشتوقرنطینهمعاونقائمیان،مهدی
ندسمهوکشورنباتاتحفظسازمانسرپرست

مهندسینظامسازمانرییسکبیری،احمد
سائلمحوزهدرکشورطبیعیمنابعوکشاورزی
مباحثآن،مخاطراتوراهکارهاکشاورزی،

ضوابط،تدوینمدیرتوسطدورهتئوری
ظحفسازمانکنترلهایبرنامهواستانداردها

هیئترییسایافجهمهدیمهندسونباتات
.ردیدگتدریسپارسضدعفونیشرکتمدیره

وسشپرجلسهیکطیتئوری،مباحثپایاندر
وفنیوآموزشیمعاونرفیعیصمددکترپاسخ،

عهتوسوریزیبرنامهمعاونباغیخلفمهندس
وکشاورزیمهندسینظامسازمانکارآفرینی

شرکتتمشکالوسواالتبهکشورطبیعیمنابع
مجوزها،تمدیدوصدورحوزهدرکنندگان
ازسازمانحمایتنحوهمربوطه،تعرفه های
حثمبا.دادندپاسخ...وضدعفونیهایشرکت

اطتااوسدوم،روزدرنیزدورهعمالیوکاربردی

.دشاجراوتدریستهرانشورآباددرواقعغذاییموادانبارهایازیکیدرایافجهمهندس
عمده.گردیداعطاآموزشیدورهنامهگواهیدوره،درکناندگانشارکتبهپاایاندر

:باشدمیذیلشرحبهمذکوردورههایسرفصل

میاسالشورایمجلسدرتصویبوپذیرشمونترال،پروتکلباآشنایی
مونترالپروتکلقبالدرایرانتعهداتباآشنایی
عفونیضدهایروشانواعباآشنایی
هافومیگانتانواعباآشنایی
برومایدمتیلگازخطراتوشیمیاییخواصباآشنایی
ضدعفونیفرایندحینبازرسی
مصرفیگازشناساییودکتورباآشنایی
مصرفیگازمحاسبهروش
آنمعایبوچوبظاهریبازرسیبارهدرنکاتی
برومایدمتیلگازهایجایگزینشناخت
برومایدمتیلگازباخالءشرایطدرضدعفونی
(زداییآفتانجامنحوهوالزاماتتأسیسات،)حرارتیضدعفونی
ضدعفونیدرایمنینکات
نباتیاتآفدفعوضدعفونیهایشرکتتوسطضدعفونیگواهیتکمیلنحوه
نباتیآفاتدفعوضدعفونیهایشرکتتوسطگزارشثبتنحوه
برومایدمتیلگازمانیتورینگچگونگی
برومایدمتیلوفسفینباضدعفونیعملیآموزش



1397بهار / 59شماره / سال پانزدهمفصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

دتقیمحممهندسکاشور،طبایعیمناابعوکشااورزیماهندسینظامساازمانرییسکبایری،احامدمهاندسسااویازحاکامیطای
.شدمنصوبمرکزیسازمانمالیواداریمعاونعنوانبهبرمی،علیزاده

واجراییهایاهدستگباسازمانارتباطتقویتونیازموردمالیمنابعتأمینبرایریزیبرنامهوتالش:استآمدهحکماینازبخشیدر
.باشیدموفقآنهاانجامدرهمکارانسایرهمکاریبااستامیدکهاستمعاونتاینهایمأموریتجملهازقانونیمراجع

زیمعاون اداری و مالی سازمان مرکانتصاب 

:در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد

ندیبرتبهپانزدهمین نشست هیأت عالی 

(2)ماده(6)بصرهتاجرایینامهآیینموضوع)کشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانبندیرتبهعالیهیأتنشستپانزدهمین
برگزارمرکزیسازمانجلساتسالنمحلدربندیرتبهعالیهیأتاعضایحضوربا(طبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون
نویسپیشبررسیاستان،سازمانازواصلهحقیقیمشاورانبندیرتبهپرونده13بررسیمرکزی،سازمانفنیوآموزشیمعاونتگزارشبه.شد

پیمانکارانبندیرتبهوصالحیتتشخیصدستورالعملنویسپیشهمچنینوسازمانمشاورانبندیرتبهوصالحیتتشخیصنامهشیوهاصالحیه
هایندهپروبررسیموضوعصرفاوقتضیقبهتوجهباکهبودمذکورجلسهکاردستور(EPC)ساختوطرحروشبهکشاورزیهایپروژه
.شدانجاماستانازواصله

نهاییردهودبندیرتبههایپروندهبررسیبرعالوهگزارش،اینبربنا
نشستدرنیزراذیلمصوباتبندیرتبهعالیهیأت،(ممتازوخبره)

:استداشتهخوداخیر
اعضاندیبرتبهوصالحیتتشخیصگواهیآخرینتصویردرج

.استالزامیپروندهدر
رتبهاخذبرایسازمان،ادواریآزمونیکحداقلدرقبولی

.استالزامیحقیقیمشاوره
یمتقاضتوسطشدهارایهمستنداتآور،امتیازعواملدرهرگاه

ست،اباالتریامتیازدارایکهمستندیباشد،همپوشانیدارای
.گیردمیقرارامتیازدهیمالک

(2)ماده(6)تبصرهاجرایینامهآیین(4)مادهاساسبراستگفتنی
رتبهحوهن)طبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون
تبهرعالیهیأتترکیب،(شدهیادمادهدراشارهموردمراکزبندی
انتخابهبایشانمعاونینازیکییاکشاورزیجهادوزیر؛شاملبندی
ازمانسرییسربطذیمعاونمربوط،سازمانرییس،(رییس)وزیر

ویریزبرنامهمعاونتربطذیمعاون،(دبیر)مربوطنظاممرکزی
ابنظرصاحبکارشناسنفردووجمهوررییسراهبردینظارت
هبمربوطاجرایییامطالعاتیپژوهشی،سابقهسال(10)حداقل
ندهنمایاخیرجلسهدرکهباشدمیکشاورزیجهادوزیرانتخاب
.استداشتهشرکتنیزبودجهوبرنامهسازمان
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گزارش واگذاری امور 
اجرایی صدور گواهی 

(سامط)مستثنیات 

گزارش

:دشاستان فارس برگزار در 

پیشخواندفتروعیطبیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانآبخیزداری،ومراتعجنگلها،سازمانبینآمدهعملبهجانبهسهتوافقاساسبر
درخواستکهصورتاینبه.پذیردصورتدستگاهسهاینهمکاریبامستثنیاتگواهیصدورواستعالماتبهپاسخفرآینداستمقرردولت،

تهیهشاملآناجراییفنیاموردرخواست،نوعبهبستهوگرددمیاخذدولتپیشخواندفتردر(سامط)طبیعیمنابعاستعالماتسامانهطریقاز
صالحیتصاحبقوقیحیاحقیقیاشخاصتوسططبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانمدیریتباکارشناسیگزارشتکمیلونقشه
دریشخوانپدفترطریقازدرخواستبهآبخیزداریومراتعجنگلها،سازمانحدنگاریوممیزیدفترپاسخنهایتدروانجامسازمانعضو
.گیردقرارمتقاضیاختیار

هیگواصدوراجراییامورواگذاریسراسریگردهماییراستاایندر
معاونمنصوردکترحضورباسالجاریماهاردیبهشتدرمستثنیات
نمایندهنژاد،طباطباییوالمسلمیناالسالمحجتاراضی،اموروحفاظت

کبیریمهندسکشور،آبخیزداریومراتعجنگلها،سازماندرفقیهولی
باغیلفخمهندسکشور،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامرییس
هندسممهندسی،نظامسازمانکارآفرینیتوسعهوریزیبرنامهمعاون
نظامتسایرها،جنگلسازمانحدنگاریوممیزیدفترکلمدیرتوفیقی

کلتاداراممیزیمدیرانوهااستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
.گردیدبرگزارفارساستاندرهااستانطبیعیمنابع
هکاینبهاشارهباکشوراراضیاموروحفاظتمعاونهمایشایندر
ستادادهجایخوددرطبیعیمنابعاراضیراکشورعرصهازدرصد80

ازفادهاستنیازمندمنابعاینتوسعهواحیاءحفاظت،جهت:داشتاظهار
درپتانسیلوظرفیتازگرفتنبهرهونوینتکنولوژیوآوریفندانش،
.هستیممختلفهایحوزه
بهمستثنیاتگواهیصدوراجراییامورکهاینبهاشارهبامنصور
مانسازگریتصدیوظایفازکوچکیبخشمهندسینظامسازمان
ودهایهمکاریگسترشباکردامیدواریابرازباشدمیهاجنگل
دارایانکارشناسبهگریتصدیامورکلیهواگذاریهایزمینهسازمان

.شودمهیامهندسینظامصالحیت
نظامزمانسامهندسینتخصصیفنی،توانودانشازاستفادهافزودوی

ودیدهابازها،نقشهتهیهامردرکهطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسی
توانستهکنندمیکمکمابهمستثنیاتپاسخگوییبهمربوطفرآیندهای

.دهیمانجامزمانحداقلدرباالتردقتوکیفیتبارااجراییامورایم
ابرازابکشورطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییس

دباشداشتهعرصهدرعملیخروجیجلساتگونهاینکهامیدواری

ایهعرصهدرنابسامانوضعیتحاضرحالدرمتاسفانه:داشتاذعان
نیازمنداینوهگردیدمشکالتیبروزسببزیستمحیطوطبیعیمنابع

.باشدمیموضوعمدیریتوکنترل
وصمتخصانسانینیرویحوزهدرماکشور:یادآورشدکبیریاحمد
یمهندسنظاماراضی،اموروحفاظتمراتع،وجنگلسازماندرمتعهد

ازامااستاربرخوردباالییپتانسیلوظرفیتازدانشگاههاوکشاورزی
ردیگطرفازوتواناینازمطلوباستفادهعدمعلتبهیکطرف
شدهاعثبایمگرفتهقراربحرانیمرحلهچهدراینکهباوربهنرسیدن
.باشیمداشتهمنابعازوافیوکافیوریبهرهنتوانیم

امورسامانهآموزشوتشریحباپیشخواندفاترطرحمجریشهیدی
ترسیدسوقابلیتاز(سامطسامانه)مستثنیاتگواهیصدوراجرایی

یریزبرنامهمعاونباغیخلفمهندس.نمودرونماییسازماناینهای
حدنگاریویممیزدفترکلمدیرتوفیقیمهندسوکارآفرینیتوسعهو

درانهااستممیزیمدیرانپیشازبیشگراییهموهماهنگیخواستار
فرآینداینحاضرحالدر.شدندمستثنیاتگواهیصدورفرآینداجرای

میجرااواقدامدستدرتوافقاتوضوابطاساسبرهااستانتمامیدر
ارجاعروندهبمناسبیکاریانظباطجانبهسهتوافقایناستامید.باشد
.دهدکشورکلدرهادرخواستمشخصاتثبتوکار

کشور ما در حوزه نیروی انسانی  
و متخصص و متعهد در سازمان جنگل

مراتع، حفاظت و امور اراضی، نظام  
، از  هادانشگاهمهندسی کشاورزی و 

وردار است  ظرفیت و پتانسیل باالیی برخ
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شتغال  مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و فرصت های جدید ا
برای دانش آموختگان کشاورزی

یعی و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طب( 2)در اجرای ماده 
باه  قانون نظام جامع دامپروری کشور، با هدف تنوع بخشای ( 15)و ( 5)مواد 

غلی متناسب ظرفیتهای اشتغال در بخش کشاورزی و ایجاد فرصتهای جدید ش
ناوین از  با شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش و حرکت به سمت کشااورزی 

طریااق نفااوذ دانااش روز بااه عرصااه هااای کشاااورزی در سااطح روسااتاها و    
نظااام صاادور مجااوز مراکااز خاادمات کشاااورزی   "شهرسااتانها، 
دستورالعمل ترکیاب  و 95/11/19مورخ 32709/020به شماره "غیردولتی

قانون افزایش ( 2)ماده ( 3)این مراکز موضوع تبصره نیروی انسانی متخصص
ماورخ  32708/020بهاره وری بخاش کشااورزی و مناابع طبیعای باه شاماره        

.، توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی، ابالغ گردید95/11/19
حمایات مادیران  در نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتای  

توسعه بخش کشاورزی اعم از دولتی و غیردولتی در جهت ایجاد، استقرار و
ری تالش در جهت واگاذاری حاداکث  و مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی

ی وظایف تصدی گری وزارت جهاد کشاورزی به مراکز خادمات کشااورز  
می جزو الزامات و سیاساتها شامرده شاده اسات و باا احصاای تماا       غیردولتی

خدمات قابل ارائه در بخش کشاورزی، این خدمات را جازو خادمات قابال    
.ارائه مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی قلمداد کرده است

ات کلیاه واحادهای ارائاه دهناده خادم     همچنین طبق تصریح مفاد این نظاام،  
بخااش کشاااورزی ملاازم بااه تطبیااق شاارایط و اخااذ مجااوز مراکااز خاادمات   

ه انعقااد  دستگاههای دولتی نیاز تنهاا مجااز با    و کشاورزی غیردولتی شده اند
.قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به غیر از این مراکز نخواهند بود

ن تشاکل  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعای باه عناوان بزرگتاری    
یال عظایم   تخصصی غیردولتی بخش کشاورزی، با بهاره گیاری از ظرفیات خ   
شاگاهی،  اعضای خود متشکل از دانش آموختگان کشاورزی، متخصصین دان

ر ساطح  کارشناسان اجرایی، مهندسان و نیروهای اجرایی خبره، باا پاراکنش د  
مه های اجرایی روستا، شهرستان و استان اقدام به ایجاد ساختار و تنظیم شیوه نا

نحوه اجرای نظام 96/07/24ن مورخ /س/96/2886آن کرده و در نامه شماره 
کشاااورزی غیردولتاای و طاای نامااه شااماره   صاادور مجااوز مراکااز خاادمات  

ا موارد اصالحی و تکمیلی آن را باه اساتانه  96/10/06ن مورخ /س/96/3876
غیردولتای  ابالغ و همچنین با تشکیل کمیته راهبری مراکز خدمات کشاورزی
.ز اقدام نموددر مرکز نسبت به پایش مستمر و بررسی مسائل و مشکالت مراک

سازمان در راستای هماهنگی و همراه نماودن واحادهای مختلاف وزارت    این 
دساتورالعمل نیاروی انساانی متخصاص     ( 7)جهاد کشاورزی، به اساتناد مااده   

قانون افزایش بهره وری بخش کشااورزی ( 2)ماده ( 2)مراکز موضوع تبصره 
ورالعمل باا  و منابع طبیعی مبنی بار تشاکیل کاارگروه همااهنگی اجارای دسات      

ساه  دعوت از نمایندگان تاام االختیاار واحادهای تخصصای تاا کناون ساه جل       
نادگان،  در اولین جلسه کارگروه باا رای نمای . کارگروه را برگزار نموده است

عناوان  سازمان نظام مهندسی به عنوان دبیر و مرکز نوسازی و تحول اداری باه 
.رئیس کارگروه تعیین شدند

ماک  جلب ک، در جهت پیگیری های متعددهمچنین سازمان نظام مهندسی با 
رنامه اشتغال ها، تسهیالت بدون بهره و کم بهره از دولت و استفاده از ظرفیت ب
ی و عشاایری  فراگیر و قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستای

.اقدام نموده استو آیین نامه اجرایی آن برای حمایت از این مراکز
وانناد باا   اشخاص حقیقی و حقوقی با معرفی نیاروی انساانی متخصاص، مای ت    

رائاه  مراجعه باه ساازمان نظاام مهندسای کشااورزی و مناابع طبیعای اساتان و ا        
زی مدارک و تضامین مورد نیاز، درخواست تاسیس مراکاز خادمات کشااور   

ه خادمات در  غیردولتی کرده و بسته به رتبه و صالحیت خاود نسابت باه ارائا    
ساازمان نظاام مهندسای    سیاسات  .حوزه های مختلف کشاورزی اقدام نمایناد 

نظارت کشاورزی و منابع طبیعی در کل کشور راه اندازی، هدایت، حمایت و
اشتغال در بخش بر عملکرد این مراکز می باشد، تا با تنوع بخشی به ظرفیتهای

های شاغلی  کشاورزی و توسعه اشتغال پایدار در این بخش، زمینه ایجاد فرصات 
.نندفراهم کبخش را جدید، افزایش ضریب نفوذ دانش، ارتقاء بهره وری 

انجام تشاریفات اداری صادور مجوزهاا و پرواناه هاای واحادهای تولیادی و        
ی ساازمان  خدماتی بخش کشاورزی که تااکنون توساط نماینادگان شهرساتان    
ه این مراکاز  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت می پذیرد ب

کاز تطبیاق   واگذار خواهد شد و نمایندگان شهرستانی بایستی در قالب این مرا
3000از بینی می شود ظرفیت تاسیس بیشپیش .شرایط داده و فعالیت نمایند

یان  مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کال کشاور وجاود دارد و برناماه ا    
.دمرکز خدمات کشاورزی غیردولتی می باش600سازمان در فاز اول تشکیل 

رفیات  مفاد ابالغیه نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی غیردولتای، ظ 
جارای  بسیار مناسبی در جهت حمایت و توسعه این مراکز دارد و در صورت ا

.اهد شدشکوفایی و رونق اقتصادی این مراکز خوو آن باعث ایجاد اشتغال 
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:کشور ابالغ کردسازمان امور اراضی رئیس 

از تاوان و  عنایت به پیگیری های به عمل آمده از سازمان امور اراضی کشور در خصوص بهره گیریبا 
قانون تأسیس سازمان نظاام مهندسای کشااورزی و مناابع    ( 32)ظرفیت فنی و تخصصی کارشناسان ماده 

ان اماور  ساازم موضوع یاد شاده توساط ریایس    طبیعی و ارایه خدمات کارشناسی رسمی به آن سازمان، 
باه مادیریت اماور اراضای     خطااب  97/03/19ماورخ  333114/020/53ابالغیه شماره کشور با  اراضی 

.ابالغ گردیداستان ها، 
رییس محترم ساازمان  97/02/05ن مورخ /س/97/755پیوست نامه شماره در این ابالغیه آمده است؛ به 

ساازمان  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور جهات بهاره گیاری از خادمات کارشناساان آن     
داری بارای بهاره بار   آن، نظام مهندسی کشاورزی منضم به آیین نامه اجرایی سازمان ( 32)موضوع ماده 

ن استان بدیهی است ضمن تهیه مجموعه اطالعات کارشناسان سازمان نظام مهندسی آ. ارسال می گردد
وابط و مقاررات  که دارای پروانه کارشناسی رسمی نیز می باشند، برگزاری جلسات توجیهی و انتقال ض

.تبخش برای استفاده بهتر از خدمات کارشناسان محترم نظام مهندسی آن استان ضروری اس

سازمان( 32)ماده از کارشناسان امور اراضی کشور بهره گیری سازمان 

ارشناسای  بر این اساس، به منظور تسریع و تسهیل در روند تعامالت و همکاری های فی ماابین باا ساازمان اماور اراضای در زمیناه ارایاه خادمات ک        
آن استان به مدیریت امور اراضی، نسبت به انجاام ساایر   ( 32)رسمی، ضروری است سازمان نظام مهندسی استان ضمن ارایه لیست کارشناسان ماده 

.هماهنگی های الزم اقدام مقتضی را معمول بدارد

کشاورزیطرح حمایتی بیمه مرکزی از بخش 

درصد جرائم ماشین آالت کشاورزی100بخشودگی 
تآالماشینبهمربوطثالث،بیمهجرائمبخشودگیطرح

سهودمحدمدتبهایرانبیمهسهامیشرکتتوسطکشاورزی
تمامی.شودمیاجرا97/06/19لغایت97/03/19تاریخازماه

چاپر،ر،گریدتراکتور،:شاملکشاورزیآالتماشیندارندگان
بیمهفاقدهک...وکمباینپاشی،سمماشینتیلر،دروگر،کاتر،
مدتدرباشندمینامهبیمهتمدیدعدمداراییاوبودهنامه

کهروشفسندیاسبزسندمدرکارائهبامی توانندشدهتعیین
التتسهیازباشدشدهقیدآندرموتورشمارهوشاسیشماره

.شوندمندبهرهثالثبیمهبخشودگی
بابیعیطمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازماننامهتفاهمطبق

ازرکرد،دیجرائمبخشودگیبرعالوهایرانبیمهسهامیشرکت
یزنویژهتخفیفبابیمهحقپرداختخدماتوتسهیالت
.شوندمیبرخوردار

مهبیجرائمبخشودگیطرحویژهتسهیالتازاطالعجهت
بیمهواحدباتسهیالتوخدماتسایروکشاورزیآالتماشین
ازطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانتجاری
.نماییدبرقرارارتباط88966802تماسشمارهطریق
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دانش بنیان

تقویت شرکت های دانش بنیان

ودانش بنیانموسساتوشرکت هاازحمایتقانون(1)مادهاساسبر
مجلس1389آبان ماهمصوباختراعات،ونوآوری هاتجاری سازی

:اسالمیشورای
تعاونیایخصوصیموسسهیاشرکتدانش بنیان،موسساتوشرکت ها

 محور،دانشاقتصادتوسعهثروت،وعلمهم افزاییمنظوربهکهاست،
واختراعکاربردوگسترششامل)اقتصادیوعلمیاهدافتحقق

ولیدتوطراحیشامل)توسعهوتحقیقنتایجتجاری سازیو(نوآوری
افزودهارزشباوبرترفناوری هایحوزهدر(خدماتوکاال

.می شودتشکیلمربوطنرم افزارهایتولیددرویژهبهفراوان

ازایتحمقانونتصویبازشپیدانش بنیان،شرکت هایمتولی
ورایشفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتدانش بنیانشرکت های

ازپسامابودندرشدمراکزوفناوریوعلمپارک هایفناوری
عالیرایشو،دانش بنیانشرکت هایازحمایتقانونتصویب

ت هایشرکصالحیتتشخیصکارگروهفناوریوتحقیقاتعلوم،
متولیجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتودانش بنیان

.اندشدهتعییندانش بنیانشرکت های

:  دانش بنیانآمار شرکت های 
یصتشخوارزیابیکارگروهسامانهدر،شرکت3200ازبیشتاکنون

صرفاً.ده اندشصالحیتتائیددانش بنیانموسساتوشرکت هاصالحیت
بخشدرغیرمستقیمیامستقیمطوربه(درصد8)شرکت259

.می نمایندفعالیتکشاورزی
رد،کشاااورزیبخشبامرتبطفناورواحدوهسته402

مؤسساتوشرکت هامجاموع.دارندحضوررشدمراکزوپارک ها
661به،کااشاورزیبخش(غیارسااامانه ایوساامانه ای)دانش بنیان

.می شودبالغشرکت

ایجاد شرکت های  
دانش بنیان

تعداد شرکت های دانش بنیان به تفکیک سامانه ای و غیرسامانه ای

نوپابنیاندانششرکت-1
بودهتأسیستازهکههستندشرکت هایی،نوپابنیاندانششرکت های

 هایفعالیتوقتپارهبصورتکهپرسنل،نفر4الی3دارایاغلبو
ازکلمتشنوپا،شرکت هایازباالییدرصد.می برندجلوراشرکت
لتبدیهدفشانکهبودهمختلفدانشگاه هایعلمیهیاتاعضای
.می باشدمحصولبهخودتخصصدرموجودنوایده های

تولیدیبنیاندانششرکت-2
آیینرهایمعیاداشتنبهتوجهباتولیدیبنیاندانشهایشرکت

سابقهارایدبنیاندانشمؤسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابینامه
.دمی باشنخودخدماتارائهومحصوالتتولیددرخوبیتجربهو

صنعتیبنیاندانششرکت-3
نامهآیینارهایمعیداشتنبهتوجهباصنعتیبنیاندانشهایشرکت
وبقهسادارایبنیاندانشمؤسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابی
.می باشندخودفعالیتزمینهدرکافیتجربه

سازیتجاریبنیاندانششرکت-4
تجاریدربنیاندانششرکت هایمعظالتومشکالتبزرگترین

.می باشدخودکاروکسبمدیرتضعفومحصوالتسازی
وانبنیدانششرکت هایصالحیتتشخیصوارزیابیکارگروه
درجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتدراجرابرنظارت

ندرودرسهولتباعثآنهاخدماتکهشرکت هاییجدیدتصمیمی
عنوانهبباشندبنیاندانششرکت هایکاروکسبرونقوفعالیت

.ندمی دهقرارتأییدموردسازیتجاریبنیاندانششرکت های

خدماتیوفرآیندیبنیاندانششرکت-5
شدانعنوانهیچبهآنهاازشدهارائهخدماتیاکاالکهشرکت هایی

یااالهاکایناگرمی باشدروتینخدماتیاکاالهاجزءونبودهبنیان
ائزحکهفرآیندهاییوتجهیزاتتوسطرابنیاندانشغیرخدمات
باشدنیانبدانشهایشرکتتشخیصوارزیابینامهآیینشرایط
.کنندتدریافراصنعتیبنیاندانشگریدمی توانندنمایندتولید
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ی از نظر وضعیت شرکت های دانش بنیان بخش کشاورز
:زایشی و غیرزایشی

:(start-up)زایشیغیردانش بنیانشرکت
اسیستپژوهشیواحدیکازخارجنیروهایتوسطکهاستشرکتی

خارجفنیدانش هاییافناوری هااساسبرمعموالًشرکتاین.می گردد
یگردمنابعازآننیازهایسایرولیمی شود،تاسیسپژوهشیواحداز

.می گرددتامین
توسطشرکت164کشاورزی،بخشدانش بنیانشرکت661مجموعاز

.استشدهایجادکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانمحققان

:(spin-off)زایشیدانش بنیانشرکت
مبنایربوپژوهشیواحدیکمنابعازاستفادهباکهاستشرکتی
دهایواحتمایلاصلیدلیل.می شودتشکیلآندرشدهخلقفناوری

ازرسنلپتجاریفعالیتتفکیکشرکت ها،اینایجادبهپژوهشی
استممکنspin-offشرکت.استپژوهشیعنیآنهااصلیوظایف

.شودمنشعبموجودشرکتیکازخود

سئولیتم)عادیشرکتصورتبهابتدادربایستیبنیاندانششرکتهر
تثبادارهدرشرکتثبتمراحلطیطریقاز(…یاخاصسهامییامحدود
رایبراخوددرخواستشرکتآنازپس.باشدرسیدهثبتبههاشرکت
رکتشصالحیتتشخیصوارزیابیکارگروهسامانهدرشدنبنیاندانش
.ایدنممیارائهوگردآوریرانیازموردمدارکوکردهتکمیلبنیاندانش
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بهارهاشبامهارتیآموزش هایبرترین هایمعرفیمراسمدرزنداسکندر
اپن،ژهمچوندنیاپیشرفتهکشورهایبرخیموتورمحرکهکهاین

بخشوددربایدکهدادتوضیحاست،انسانینیرویتقویتوآموزش
اشتندصورتدردرواقع.گیریمبه کارراآننرم افزاریوسخت افزاری

وترویجتحقیق،بهتوانمندی ها،ارتقایبرایالزمزیرساخت های
.نیازمندیمآموزش

اصلیافاهدازیکیکشاورزی،کنونیوضعیتدراینکهیادآوریبااو
هتوسعوسرمایه گذاریبامسئلهاینواستبهره وریافزایشما

ش بنیاندانبهره وری،دیگرراهکار:گفتمی گیرد،صورتزیرساخت ها
.کندعبورآموزشمسیرازبایدکهاستکشاورزیکردن
آب محوری»کشاورزیبخشدردوازدهمدولترویکرد:دادادامهزند
ازپسهبتوجهوکمیتجایبهتولیدکیفیتزمین محوری،جایبه

رمؤثآموزشبدونآن هاهمهکهاست«صادرات محورتولیدوتولید
.بودنخواهد

تحقیق،نیازمنددیگرزمانهرازبیشکشاورزانامروزاینکهبیانبااو
اکمیتیحوظیفهآیندهکشاورزانبرای:افزودهستند،ترویجوآموزش

کهآنبرایاست؛«حرفه ایفنیوکاربردیعلمیآموزش های»ما
کارآمدواثربخشسرمایه گذاری هایوتضمینکشورکشاورزیآینده
.دهیمانجامنیزسرمایه گذاریزیرساخت ها،برعالوهبایدباشد،
نیزبخشاینبیکاریمشکلرفعدربارهکشاورزیجهادوزیرمعاون
ورشته هامقاطع،دردانشجوهزار35تا30حدودساالنه:گفت

علمیوحرفه ایفنیوعالیآموزشمراکزبهمختلفگرایش های
ندهآیدریابد،ادامهروندایناگرکهمی کنیمنیازاعالمکاربردی
دیحدوتاکشاورزیبخشدردانش آموختگانبیکاریمی توانیم
.می شودمدیریت

زمینهدرآموزش وپرورشوزارتباحاکمیتیحوزهدراینکهبیانبازند
ودحدحاضرحالدر:افزودداریم،همکاریحرفه ایفنیودانشوکار
کشورهنرستان108درکشاورزیرشتهدردانش آموزهزار25تا20

.یابدافزایشبایدتعداداینکهمی کنندتحصیل
کمکیندهآمسئوالنوکشاورزانبهکهبخش هاییازیکیاو،گفتهبه

.است«یکشاورزرشته هایدرحرفه ایفنیهنرستان هایتوسعه»می کند

گزارش

کشاورزی بخش 
بردمینبود آموزش رنج از 

:کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج س یرئ

ترویجووزشتحقیقات،آمسازمانرییس.استکردهکنندهنگرانرابخشاینآیندهوضعیتکشاورزان،ترویجیمهارتیهایآموزشازغفلت
.دانستکنندهنگرانرامهارتیهایآموزشازغفلتوکرداعالمآموختگاندانشمهارتیآموزشراتوسعهعواملازیکیکشاورزی

استوربااینبرکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانرئیس
کهچندهراست؛حاکمیتیوظیفهفعلیکشاورزانتوانتقویتکه

نیست؛ولقبقابلامااست،دفاعقابلوشدهانجامبرابریچندتالش های
نیزبهره وریافزایششودبرداشتهگامآموزشبحثدرهرچقدرزیرا

.می یابدافزایش
مثبتنتایجبرابر20آموزش،برایهزینهریالهرازایبه:دادادامهزند
.می آیددستبه
 ایمکردهشروعبلندمدتآموزش هایکارشناسانبرای:داشتاظهاراو
صه هایعردرماهششتاسهبینحداقلبایدآن هابرنامه ریزی،طبقکه

.ببینندآموزشوتولیدبزرگ
اونتمعباجدیهمکاریزمینهایندراینکهبیانبامسئولمقاماین

حدودکهیکسانبرای:افزودداریم،نوسازیمرکزوانسانیمنابعتوسعه
درامسالوپارسالمی کنند،فعالیتکارشناسبه عنوانسالدوتایک

نینهمچاست؛شدهارائهبلندمدتآموزش هایبرنامهاستان هاازبرخی
بهبورمجرا«بودندبی خیال»زمینهایندرتاکنونکهاستان هابرخی
.می کنیمآموزششروع
درکنونیآموزشموجودروندشرایط،تغییربهتوجهبا:کردتأکیدزند

نیروینفرهزار10تاهشتبایدونیستپاسخگوکشاورزیبخش
وزارتساله30آیندهشده اند،جذباخیرسالچنددرکهجدیدی

.نندکتضمینخوددانشومعلوماتسطحارتقایباراکشاورزیجهاد

شرفته  موتورمحرکه برخی کشورهای پی

نی  و تقویت نیروی انساآموزش دنیا 

زاری  باید در دو بخش سخت افاست که 

و نرم افزاری آن را به کار گیریم
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کتاب 
تشخیص و  راهنمای 

یارائه نظریه کارشناس

گزارشتاثیرونویسیارشگزنحوهکشور،قضاییسیستمدرگرفتنقراروهاپروندهکارگردشفرآیندوحقوقیمفاهیمومبانیباآشناییضرورتبهعنایتبا
کارشناس)تقویاغالمرضمهندستالیف"خسارتبرآوردودلیلتامینارزیابی،شاملکارشناسینظریهارایهوتشخیصراهنمای"کتابدادرسی،روندبرسالم
منابعکشاورزی،هایهرشترسمیکارشناسانویژهکشور،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانهمکاریبا(دادگستریرسمیکارشناسوباغبانیارشد
.استشدهمنتشرطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانانتشاراتتوسطوشدهنگاشتهزیستمحیطوطبیعی

درکارشناساننقششاملمختلف،موضوعاتبهراجعآناولفصل6درکهبودهفصل7برمشتملمذکورکتابمرکزی،سازمانانتشاراتواحدگزارشبه
بربنا.استیدهگردبحثحقوقیاصطالحاتولغاتدادرسی،هاینامهآیینقوانینمکاتبات،نویسی،گزارشاصولزراعی،ارزیابیوتشخیصدادرسی،روند
یعیطبمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرسمیکارشناسپروانهدریافتمتقاضیانآزمونسواالتنمونه،(7فصل)کتابپایانیفصلدرگزارش،این

کشاورزیهایماشینوتزیسمحیططبیعی،منابعدامپروری،زهکشی،وآبیاریوآبکشاورزی،محصوالتتبدیلیوتکمیلیصنایعآبزیان،وشیالتگرایش
چاپبه1396سالدرباراولینبرایتومان20000قیمتباوصفحه239صفحاتتعدادبامذکورکتابحاضرحالدر.استشدهآوردهسواالتکلیدهمراهبه

تأمینودادرسیهاطاعازجلوگیریوقضاییهقوهکارشناسانفنیدانشافزایشجهتدرمؤثرگامیبتواندارزشمند،کتاباینمطالعهاستامید.استرسیده
آدرسیاو09904806559تلگراموتلفنشمارهطریقازمرکزیسازمانانتشاراتواحدبامذکورکتابتهیهبرایتوانندمیعالقمندان.برداردمراجعینحقوق

.نمایندحاصلتماسpublications@iaeo.orgالکترونیکی

معرفی کتاب

:شدتوسط انتشارات سازمان منتشر

ویکشاورزمهندسینظامسازمانرسمیکارشناساناطالعاتمجموعهکتاب
همراههبمرکزیسازمانفنیوآموزشیمعاونتهمتبهکشورطبیعیمنابع

گورگالینجلدوگالسهصفحاتدررنگچهارصورتبهتغییراتآخرین
عکس،برمشتملکتاباین.استشدهمنتشرسازمانانتشاراتتوسطوتدوین

سازمانرسمیکارشناسانکلیهتماساطالعاتوتحصیلیوفردیمشخصات
بندیبقهطوتفکیکبهتوجهباوبودهمختلفگرایشهشتدر(دورههشت)

تسهیلراسازمانرسمیکارشناساناطالعاتبهدسترسیگرایشنوعواستانی
سازماناراتانتشواحدبامذکورکتابتهیهبرایتوانندمیعالقمندان.نمایدمی

الکترونیکیآدرسیاو09904806559تلگراموتلفنشمارهطریقازمرکزی
publications@iaeo.orgنمایندحاصلتماس.

یستمسنوعاینآموزشآنمهمگام هایازیکیارگانیک،کشاورزیتوسعهضرورتبهتوجهبا
آموزشینابعمکمبودروایناز.باشدمیبردارانبهرهوتولیدکنندگانکشاورزان،برایکشاورزی

ازکییهموارهباشد،زمینهایندرفناهلنیازهایپاسخگویکهارگانیککشاورزیزمینهدر
.نمودترغیبحاضرمجموعهترجمهبهراماکهاستبودهممتدیهایحسرت
یک،ارگانکشاورزیاصول،مقدمهشامل؛فصلهشتبرمشتمل(سومچاپ)حاضرکتاب

،هرزهایعلفوهابیماریآفات،مدیریت،گیاهتغذیه،خاکحاصلخیزی
.باشدمیپیوستومزرعهاقتصاد،دامپروری
تلفنشمارهطریقازمرکزیسازمانانتشاراتواحدبامذکورکتابتهیهبرایتوانندمیعالقمندان

حاصلتماسpublications@iaeo.orgالکترونیکیآدرسیاو09904806559تلگرامو
.نمایند
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تاناسطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامشورااعضایدیدار
یشورامجلسدرمردممحترمنمایندگانمجمعباجنوبیخراسان
اناستمحاسباتدیوانجلساتسالندرمحل97/02/10مورخاسالمی
مانسازمحترمریاستگیجادهمهندسآقایابتدادر.شدبرگزار
تشریحومعرفیضمناستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظام

،طبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانوظایفواهداف
وراشاعضایسپس.دادندارائهسازمانعملکردازمبسوطیگزارش

یریپیگوکمکخواهانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظام
:شدندذیلمشروحموارد
1389وبمصطبیعیمنابعوکشاورزیبخشوریبهرهافزایشقانون

.گردداجراییاسالمیشورایمحترممجلس
سازمانرتبهمحدود،مناقصاتبرگزاریقانون(26)مادهالفبند

.دقرارگیرعملمالکطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظام
سالچهارطیبازنگریعدمبهباتوجههاپروانهصدورهایتعرفه

.شودیریپیگابالغوبازبینیکشاورزیجهادوزارتازطریقگذشته

رویدادهای استانی

رزی و نظام مهندسی کشاودیدار اعضای شورای 
ان مجلس مجمع نمایندگمنابع طبیعی استان با 

استانشورای اسالمی 

برداران،هرهبمالیتمکینوعدمسالهبیستهایخشکسالیبهتوجهبا
قبلنواتساعتباریردیفسازمانعضوکارشناسانوتولیدکنندگان

.گرددابالغواحیاءالذکرفوقاشخاصبهکمکجهت
دادواهندخقرارمدنظررافوقموضوعاتپیگیریاتفاقبهنمایندگان.

اتواگذاری بخشی از وظایف صدور گواهی مستثنی
استانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیس

بهیگرتصدیامورواگذاریراستایدر:گفتشرقیآذربایجان
نظورمبهوکارانجامهایفرایندبهبوداصالحودولتیغیربخش
استنادهبدولتیغیربخشبیشترمشارکتهایزمینهآوردنفراهم
بخشوریبهرهافزایشوکشوریخدماتمدیریتقوانین

گواهیصدوروظایفازبخشیواگذاریطبیعی،منابعوکشاورزی
.آیدمیدراجرامرحلهبهمستثنیات

نجامافرآیندهایبهبودواصالحمنظوربهواگذاریاین:افزودوی
ازگیریهرهبمستثنیات،گواهیصدوربهمربوطاموردرتسهیلکار،

دانشلاشتغازمینهساختنفراهممهندسی،نظامسازمانهایظرفیت
بیعیطمنابعخصوصبهکشاورزیمرتبطهایرشتهآموختگان

عمنابوکشاورزیمهندسینظامسازمانرئیس.گیردمیصورت
:گفترآیندفایندرسازمانوظیفهبهاشارهباکشورسهمنطقهطبیعی

:ن شرقیرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا

دارایحقیقیایاعضوهاشرکتبهرادولتپیشخواندفاترطریقازارسالیهایدرخواستاستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
صدوروطعیقنظراعالمنهاییمرحلهدرودهدمیارجاعمربوطههایفرمتکمیلونقشهتهیهکارشناسی،بازدیدجهتبندیرتبهوصالحیت
.گیردمیصورتطبیعیمنابعکلادارهطریقازمستثنیاتگواهی
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:ددر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز امضاء ش

ای تفاهم نامه چهارجانبه برای اجرای قانون هو
البرزپاک در 

رکتشالبرز،استاندانشگاهیجهادالبرز،منطقهایسناگزارشبه
واناستزیستمحیطحفاظتکلادارهالبرز،صنعتیشهرک های

اهم نامهتفیکامضایمنظوربهالبرزکشاورزیمهندسینظامسازمان
یمیزبانبهپاکهوایقانونشدناجراییراستایدرجانبهچهار

.آمدندهمگردطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
درالبرز،استاندانشگاهیجهادرییسهاشمی رادسیدعلی اکبردکتر
انونقاجرایبرایدانشگاهیجهادظرفیت هایبهاشارهبامراسماین

گاهیدانشجهاد:گفتالبرزاستاندرپایلوتصورتبهپاکهوای
آمادگیفرهنگیوپژوهشبخشدرهموآموزشبخشدرهم

.داردرازیستمحیطحوزهدرهمکاریوهمراهی
 هایپژوهشانجامبرایدانشگاهیجهادتوانبرتاکیدباهاشمی راد

جهاد:کردتصریحپاکهوایوزیستمحیطحوزهدرالزم
اختیارردبادانشگاهیودانشجوقشرباارتباطبرعالوهدانشگاهی

باشدارتباطدرنیزجامعهبامی تواندایکناوایسناخبرگزاریدوداشتن
هادجرئیس.شودتبدیلزیستمحیطحفظبرایبازوییبهو

یکایکناخبرگزاری:کردخاطرنشانالبرزاستاندانشگاهی
ینشبدرقطعانیزطبیعتوپاکهوایواستقرآنیخبرگزاری

واستدانشجوییخبرگزارییکنیزایسنادارد،جایمااسالمی
.باشدتفاهم نامهاینخدمتدرجامعهباارتباطدرمی تواند

امورایندرهموارهکردهسعیدانشگاهیجهاد:کرداظهاروی
یکبااهم نامهتفاینکهاستاینبرماتاکیدبنابراینباشد؛پیشقدم

بیانبای رادهاشم.شودعملیکارگروهیکتشکیلودقیقبرنامه ریزی
:افزودداردنیازطوالنیزمانیدرزمینه سازیبهفرهنگیکاراینکه

گ سازیفرهنتازیراشود؛انجامصدرسعهبابایدکاراینبنابراین
.داشتنخواهیمهمپاکیهواینکنیم

باالبرزناستازیستمحیطحفاظتمدیرکلحکیمی،فردینادامهدر
اکپهوایقانوناجرایراستایدرکهچهارجانبه ایتفاهمبهاشاره
کاربهرایبقانونیظرفیتچنیناینکهاز:گفتنیزشدمنعقدامروز
درگروه هابیکارترینجزءکهزیستمحیطدانش آموختگانگرفتن

.هستیمخرسندشدهایجادهستنددانش آموختگانبین
ندارد،وبیخشرایطالبرزاستانزیستمحیطاینکهبیانباحکیمی

یطمحدانش آموختگانورودوتفاهم نامهاینامضایباشاید:افزود
تزیسدغدغه هایوصداصنعتی،شهرک هایوکاربازاربهزیست
ش آموختهدانیکوقتی:کردخاطرنشانوی.برسدگوشبهمامحیطی
.ردکخواهدایجادراالزمحساسیت هایباشدصنعتدرزیستمحیط

منابعواورزیکشمهندسینظامسازمانواستانزیستمحیطحفاظتکلادارهالبرز،صنعتیشهرک هایشرکتالبرز،استاندانشگاهیجهاد
.کردندامضاچهارجانبهتفاهم نامهیکپاکهوایقانونراستایدرالبرزطبیعی

اضرححالدر:کردخاطرنشانالبرززیستمحیطحفاظتمدیرکل
وستنیخوباصالنظرآبادواشتهاردصنعتیشهرک هایوضعیت
بخشدرراهزینه هاازدرصدینمی دهنداجازهخودبهعاملمدیران
آنسارتخنشودتوجهموضوعاینبهاگرکنند،هزینهزیستمحیط

.گشتخواهدبازماهمهبه
بعمناوکشاورزیمهندسینظامسازمانرییسشمس آذرنصراهلل
درکهیتینحسنبهاشارهضمنمراسمایندرنیزالبرزاستانطبیعی

:فتگداردوجودپاکهوایقانوناجرایبرایچهارجانبهتفاهماین
کشورردزیراشود؛تبدیلاجراییسندیکبهتفاهماینامیداوریم

ممکنامامی شودامضامختلفحوزه هایدرزیادیتفاهم نامه های
.باشدنداشتهدنبالبهراالزمنتیجهآنبرخیاست

ازکنیمتالشبایدتفاهماینبهتوجهبابنابراین:افزودآذرشمس
اطرنشانخوی.برسیمخوبینتایجبهوبردهبهرهموجودظرفیت های

بالبرزااستانطبیعیمنابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان:کرد
باهمکاریآمادگیباالزیرساختیومحتواییفنی،امکاناتبهتوجه
داردراکشاورزیMBAدوره هایبرگزاریبرایدانشگاهیجهاد

مدتاستگفتنی.استکردهتدوینآنبراینیزراسرفصل هاییو
اینهادهبینآناساسبراستقرارواستسالهدوتفاهم نامهاین

ومبادلهعمنابحفظوپایدارتوسعهراستایدرعلمییافته هایحاضر
.ندشوپایشوکنترلمدتایندرباالبهپرسنل50باواحدهای
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:شوددر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس انجام می

ازمان استانداردسازی محصوالت کشاورزی با همکاری س
نظام مهندسی کشاورزی و اداره کل استاندارد

محصوالتدرسازیاستانداردموضوعکردنجاریراستایدر
ادامهدرواستانشدهگواهیمحصوالتبازارتوسعهوکشاورزی
میانهشدمنعقدنامهتفاهمکردناجرائیپیروشدهبرگزارجلسات
ارداستاندکلادارهوفارساستانکشاورزیمهندسینظامسازمان
داستاندارکلادارهکلمدیردفتردر10/3/97مورخایجلسهاستان،
دسیمهننظامسازمانرییسرئیسی،مهندسحضوربافارساستان

نظاماستانداردردفتمسئولفرزانه،دکتراستان،طبیعیمنابعوکشاورزی
تدخاحمدمهندساستان،استانداردمدیرکلرهنما،مهندسمهندسی،

.شدبرگزاراستانداردکلادارهمعاونو
منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمانعمومیروابطگزارشبه

ورتصهایفعالیتمجموعازگزارشیجلسهایندراستانطبیعی
جملهازارسفکشاورزیمهندسینظامسازماناستاندارددفتردرگرفته

محصوالتازبردارینمونهوبازرسیآموزشیدورهدوبرگزاری
تشرکثبتکشاورزی،محصوالتکیفیارزیابیواستاندارد
حصوالتمسازیاستانداردموضوعباسبزبرگگسترآزمونهلدینگ

آوریجمعمحصوالت،اینبرایسالمتگواهیصدوروکشاورزی
.گردیدارائهشدهتدوینملیاستانداردهایازاطالعاتیبانک

تولیدمحوریتباآموزشیهایکارگاهبرگزاریگردیدمقررهمچنین
دوارشناسانکاندیشیهمباجلساتینیزویافتهادامهاستانداردمحصول

تاندارداسمحصولتولیدزمینهدرالزماستانداردهایتدوینجهتطرف
.گرددتشکیل

ازمان  امضای تفاهمنامه همکاری با امور اراضی س
جهاد کشاورزی استان کردستان

:ام شددر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان انج

ربمبنیایراناسالمیجمهوریاساسیقانون44اصلاجرایراستایدر
ایجادویخصوصبخشبهحاکمیتیغیروظایفازبخشیسپاریبرون

عضویکشاورزبخشالتحصیالنفارغبرایشغلیجدیدفرصتهای
محلدر97/1/8مورخطبیعی،منابعوکشاورزیمهندسینظامسازمان
ابایجلسهکردستاناستانکشاورزیجهادسازمانجلساتسالن

ی،اراضامورمدیریتانسانی،منابعومدیریتتوسعهمعاونحضور
،استانکشاورزیجهادسازماناداریتحولونوسازیگروهمسئول
بعمناوکشاورزیمهندسینظامسازمانریزیبرنامهمعاونوریاست
.دگردیبرگزارذیربطکارشناسانوکردستاناستانطبیعی

سیمهندفنیخدماتارائهخصوصدرهمکاریتفاهمنامهجلسهایندر
کیلتششاململیاراضیواگذاریواراضیکاربریحفظبخشدودر

باشناسیکاربازدیدهایونقشهتهیه–مربوطهاستعالماتاخذ–پرونده
امضایهبشرایطواجدواشتغالپروانهدارایاعضایظرفیتازاستفاده
.رسیدطرفین
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قوانین و مقررات

1397/2/22ها  55065ت/18046شماره
(  13)و ( 12)، (11)، (10)میزان جرایم مندرج در مواد اصالح 

1375اصالحی قانون شکار و صید، مصوب 
سازمان -وزارت دادگستری ا وزارت امور اقتصادی و دارایی

حفاظت محیط زیست ا سازمان برنامه و بودجه کشور
25468به پیشنهاد شماره 1397/2/16هیأت وزیران در جلسه 

قانون ( 28)وزارت دادگستری و به استناد ماده 1396/11/2مورخ 
:ا تصویب کرد1392مجازات اسالمی ا مصوب 

صالحی ( 13)و ( 12)، (11)، (10)میزان جرایم مندرج در مواد 
:می شودبه شرح زیر اصالح 1375صید، مصوب قانون شکار و 

از سه میلیون ریال تا ( 10)ا مجازات های نقدی موضوع ماده 1
پانزده میلیون ریال

از بیست و دو میلیون و ( 11)ا مجازات های نقدی موضوع ماده 2
ریالپانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون 
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اصالحی ( 13)و ( 12)، (11)، (10)اصالح میزان جرایم مندرج در مواد 
1375قانون شکار و صید، مصوب 

:وزیران تصویب شدهیأت توسط 

یالرمیلیون از سی میلیون ریال تا پنجاه ( 12)ا مجازات های نقدی موضوع ماده 3
نج از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پ( 13)ا مجازات های نقدی موضوع ماده 4

میلیون ریال
و از شصت میلیون ریال تا یکصد( 13)ماده ( 2)ا مجازات های نقدی تبصره 5

بیست میلیون ریال
جهانگیریمعاون اول رئیس جمهور ا اسحاق 
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داراییواقتصادیامورهایوزارتخانهتعیینخصوصدرنامهتصویب
رکمشتهایکمیسیونمسئولدستگاهعنوانبهکشاورزیجهادو

انیلیتوواسلواکیکشورهایباایراناسالمیجمهوریاقتصادی
جهادوزارتاداراییواقتصادیاموروزارتاخارجهاموروزارت

کشاورزی
شمارهپیشنهادبه1397/2/19جلسهدروزیرانهیأت

استنادبهوخارجهاموروزارت1397/2/9مورخ510/220/4840688
ایراناسالمیجمهوریاساسیقانونهشتموسیویکصداصل

:کردتصویب
بهبترتیبهکشاورزیجهادوداراییواقتصادیامورهایوزارتخانه

وریجمهاقتصادیمشترکهایکمیسیونمسئولدستگاهعنوان
.وندشمیتعیینلیتوانیواسلواکیکشورهایباایراناسالمی

معاون اول رئیس جمهور ا اسحاق جهانگیری

(وزیرانهیأت1397/02/22مورخها55344ت/18029شمارهتصویبنامه)مناقصاتبرگزاریقانون(3)مادهموضوع1397سالمعامالتنصابتعیین
قانون(3)ماده(1)تبصرهاستنادبهوداراییواقتصادیاموروزارت1397/02/03مورخ9328/56شمارهپیشنهادبه1397/02/16جلسهدروزیرانهیئت

:کردتصویب-1393مصوب-(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(42)مادهو-1383مصوب-مناقصاتبرگزاری
:گرددمیتعیینزیرشرحبهمناقصاتبرگزاریقانون(3)مادهموضوعمعامالتنصاب-الف

.باشدریال(250.000.000)میلیونپنجاهودویستمبلغسقفتامعاملهمبلغکهمعامالتی:کوچکمعامالت-1
.نکندتجاوزریال(2.500.000.000)میلیونپانصدومیلیارددومبلغازوبودهکوچکمعامالتسقفازبیشترمعاملهمبلغکهمعامالتی:متوسطمعامالت-2
.باشدریال(2.500.000.000)میلیونپانصدومیلیارددومبلغازبیشآنهااولیهبرآوردمبلغکهمعامالتی:بزرگمعامالت-3

.یابدمیتسریشود،میانجاممزایدهصورتبهمعاملهکهمواردیبه(الف)بندموضوعمعامالتنصاب-ب
معاون اول رییس جمهور-اسحاق جهانگیری

نوان دستگاه  تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به ع
لیتوانیمسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اسلواکی و

1397/2/23مورخها55355ت/18646شماره
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زراعیمحصوالتتضمینیخریدقیمتموضوعمصوبهاصالح

ریدخقیمتموضوعمصوبهاصالحخصوصدراقتصادشورایمصوبه
سالبرایابریشمپیله تروچایسبزبرگزراعی،محصوالتتضمینی
.شدابالغ1396سالبرایباغیمحصوالتو1397

ورایشمصوبهکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
تضمینیخریدقیمتموضوعمصوبهاصالحخصوصدراقتصاد

و1397سالبرایابریشمپیله تروچایسبزبرگزراعی،محصوالت
شورای1397/03/07مورخجلسهدر،"1396سالبرایباغیمحصوالت

رئیستوسط1397/03/20مورخ128825شمارهباوتصویباقتصاد
.گردیدابالغکشوربودجهوبرنامهسازمان

:استزیرشرحبهمصوبهاینمتن
شمارهدرخواست های1397/3/7مورخجلسهدراقتصادشورای

وزارت1397/2/8مورخ2013/020و1396/7/19مورخ17883/020
1397/2/5مورخ45523شمارهمصوبهاصالحمورددرکشاورزیجهاد

رگبزراعی،محصوالتتضمینیخریدقیمتموضوعاقتصادشورای
سالبرایباغیمحصوالتو1397سالبرایابریشمپیله تروچایسبز

ازبخشیتنظیمقانونبهموادیالحاققانون(36)مادهاستنادبهرا1396
.دادقرارتصویبموردذیلشرحبهوبررسی(2)دولتمالیمقررات

:تصویب کردشورای اقتصاد 

درصدمذکورمصوبه(1)شمارهجدول6ردیفتوضیحاتدر-1
.می یابدتغییردرصد15بهدرصد16ازپاییزهچغندرقندبرایعیار
برتلف،مخعیارهایبرایپاییزهچغندرقندخریدقیمتمحاسبهنحوه
صنفیانجمنوکشاورزیجهادوزارتتوافقموردفرمولاساس

.می شودتعیینایرانشرکوقندکارخانه های
افهاضفوق الذکرمصوبهیکشمارهجدولانتهایدرذیلمتن-2

.می شود
خنربه)خشکتفالهکیلوگرم20چغندرقندتنهرتحویلقبالدر»

برایریال1000وبهارهقندچغندربرایریال1200کیلوگرمهر
7500رمکیلوگهرنرخبه)شکریاقندکیلوگرم2و(پاییزهچغندرقند

به(پاییزهقندچغندربرایریال6500وبهارهقندچغندربرایریال
410بلغمچغندرقندکیلوگرمهرازایبه.می شودتحویلجایزهعنوان
.استشدهمنظورابالغیقیمتسقفدرحملهزینهریال

ببسنبایدکارخانجات،بهره وریبهبودطریقازفوقاصالحات»
«.شوددولتبرایمالیبارایجادومصرف کنندگانقیمتافزایش

.استباقیخودقوتبهقبلیمصوبهمفادسایر-

یجان شرقیامهال تسهیالت کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه استان آذربا
تأمینوشرقیانآذربایجاستانزلزلهخسارت دیدگانوغیرمترقبهحوادثازناشیخسارت دیدهکشاورزانتسهیالتامهالخصوصدروزیرانهیاتتصویبنامه

.شدابالغکشوربودجهوبرنامهسازمانتوسطآندیرکردجرایموسود
کشاورزانتسهیالتامهال"خصوصدروزیرانهیأت1397/03/20مورخجلسهمصوبتصویبنامه،کشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه

،"کشوربودجهوبرنامهسازمانتوسطآندیرکردجرایموسودتأمینوشرقیآذربایجاناستانزلزلهخسارت دیدگانوغیرمترقبهحوادثازناشیخسارت دیده
(لهزلزازقبل)شدهاخذتسهیالتاصلتصویبنامه،اینبراساس.گردیدابالغجمهوررییساولمعاونتوسط1397/03/22تاریخدر33974شمارهنامهطی

آذربایجاناستاندر(هریسواهرورزقان،هایشهرستان)ارسبارانمنطقهزلزلهازناشیدیدگانخسارتوغیرمترقبهحوادثازناشیدیدهخسارتکشاورزان
تشکیلقانون(12)مادهمنابعمحلازنیزآندیرکردجرایموسودایراناسالمیجمهوریمرکزیبانکاعالماساسبروگرددمیامهالسالدومدتشرقی

سازمانتوسط-1393مصوب-(2)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهموادبرخیالحاققانون(28)ماده(م)بندموضوعکشور،بحرانمدیریتسازمان
.شوداقداممربوطمقرراتوقوانینبرابرتاگرددمیتأمینسنواتیبودجهدرکشوربودجهوبرنامه
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اسیمبشنبیشترراشهریکشاورزی
برهانیسعید

Urbanالتیننامباشهریکشاورزی

agricultureتوانمیخالصهطوربهرا
اطرافوداخلدرجانورانوگیاهانپرورش
هبفقطشهریکشاورزی.کردتعریفشهرها

موردخوراکیغیروخوراکیگیاهانپرورش
یور،طودامپرورشدربلکهنمی شودمحدودنیاز

تعریفحوزهایندرنیز…وقارچپرورش
ازصحیحدرکFAOتعریفبراساس.می شود

عتنوکهاستگونهاینشهریکشاورزی
نیتامبهمنجرخانگیوکشاورزیهایفعالیت
.شودآمددرایجادوغذایی

باهمقایسدرشهریمستمرکشاورزیتولیدات
.اشدبتوجهقابلتواندمیروستاییکشاورزی
درمینزوابمنابعبودنکمیابدلیلبههمچنین

راابعیمنازبخشیفقطشهریکشاورزیشهر،
یروستایکشاورزیدرکهگیردمیکاربه

خشیبتواندمیدیگرطرفاز.شودمیاستفاده

جذبراشهریمایعوجامدزایداتاز
مشکالتوهزینهکاهشبهکهکند

هدف.انجامدمیشهردرزبالهمدیریت
انسیلپتبهاحترامشهریکشاورزیکلی

واستشهردرطبیعتوسالم،زندگی
نبالدهدفسهمنظوراینبهرسیدنبرای
ساختارحفاظتوبهبود:شودمی

وروحاستحکام،سرزمیناکولوژیک
رینیبازآفباتاریخیوفرهنگیمکان

اقتصاداجتماعی،مشارکتواجتماع
شهرهاسریعوحدازبیشرشد.شهری
،ریشهکشاورزانکهاستشدهباعث

از.دشونروستاییکشاورزانازموفق تر
درشهریکشاورزانطرفی،

 کنندمیسرمایه گذارینوین،سیستم های
سودهایخود،کوچکطرح هایباتا

یاونیناتوادلیلبه.باشندداشتهفراوان

غذاییمنابعبهتکیهدرشهرهابی میلی
نیازموردغذاییموادشهرها، مسووالنوارداتی،

گزارشبهبنا.می کنندتامینجدیدگونه ایبهرا
محصوالتدرصد15حدودمتحد،مللسازمان
ومی شودتولیدشهریمناطق درجهان،غذایی

.استرشدبهرومقداراین

:شهریکشاورزیتاریخجه
کیعنوانبهشهریکشاورزیازکهحالیدر

موضوعچنداناماشود،میبردهنامجدیدموج
عجوام.استنکردهمطرحبشربرایراجدیدی
ستمیسیدارایپیچوماچوومصرمانندباستانی
ایگلدانهدروکردهتصفیهراآبکهبودند

گرا.استدادهمیقراراستفادهموردسبزیجات
صاصیاختباغهایبیایید،جلوتربهسالهزارچند

کهکردخواهیدمشاهدهرا19قرندرآلمان
موادتادگرفتننظردرشهروندانبرایرافضاهایی
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ستم،بیقرندر.کنندتولیدآندرراخودغذایی
رایباغهایکاناداوعربیمتحدهایالتساکنان
درازاسترسعواملبردنبینازبهکمکبرای

ومدواولجهانیجنگهایطیکشاورزیصنعت
.کردندارائه

ورزیکشاطوالنیتاریخچهگرفتننظردربا
،آنایجادازهدفکهشویدمیمتوجه،شهری
تخم،سبزیجاتمیوه،تولیدبرایآزادیداشتن
وخانوادهافرادبرایگوشتحتیوشیرمرغ،
ینابا.استامروزیروستاهایمانندآنهاتولید
دادنتنهاشهرهراررزشمنداهدافازیکیحال
تاساینهدفبلکهنیست،امراینبرایاجازه

ارددامکانکهجاییتابخواهندشهروندانازکه
خودشانراخودخوراکیموادازبزرگیبخش

اورزیکشفوایدبیانبهمطلباین.دهدپرورش
ریگیشکلدرراآننقشوپردازدمیشهری
.دهدمینشانشهردرپایداری

:ایراندرشهریکشاورزی
فطرازشهریکشاورزیحوزه یدرمتأسفانه

اقدامکشورماناجراییوپژوهشیواحد های
ازییکدرحالیدر استنگرفتهصورتخاصی

سبزفضایازدرصد80ازبیشآمریکاشهر های
.استتهیافاختصاصشهریکشاورزیبهشهری

یدتولوحمل ونقلهزینه هایکاهشبرایلندندر
کهداردوجودپناهگاه هاییتازه،محصوالت
انجاممصنوعینورازاستفادهباآندرکشت گیاه

 شهریکشاورزیرونقموجبمهماینوشده
.می شود

آبیه یتصفبابتبسیاریهزینه هایماکشوردر
نیزیشهرسبزفضایازبخشیو می شودپرداخت

آبیاریفاضالب هاتصفیه یازحاصلآببا
نظردربامی توانمهماینبهتوجهبا.می شود
فاقدطقمنادرشهریسبزفضایازبخشیگرفتن

محصولکیفیتولیدرعایتوهوابحرانیآلودگی
.پرداختداروییوخوراکیگیاهانپرورشبه

:شهریکشاورزیدربارهمهمنکات
وبومیشرایطبستردرشهریکشاورزی

هوتوجیتعریفشهریمنطقههرخاصالزامات
ازمقصودکهاستاینمهمنکته.شودمی

بهکارووکشتزراعتشهر،درکشاورزی
محصوالتتولید.نیستآنعمومیمعنای

غالتوبرنجگندم،نظیراساسیکشاورزی
افتهیوتوسعهایحرفهکشاورزیشرایطنیازمند
.ستاکالنمقیاسدروملینیازهایتأمینبرای

شهر،درکشاورزیایجادازمقصود
یغذایخردمحصوالتتولیدوکاشت

امکاناتحداقلباوآسانهایروشبا
وجاتیصیفسبزیجات،تولید.باشدمی

ونیمسکمناطقدربومیهایمیوهبرخی
شدنیانجامومحتملتنهانهشهری
سعهتوهایضرورتبهبنابلکهاست،

تلقیضروریوسودمندامریشهری،
.شودمی

وکشاورزیبینپیوندبرقراریبا
نیرویشهریساکنانشهری،اکوسیستم

منابعازوشوندمیمحسوبکار
هبارگانیکزبالهمثلشهرمعمولی
برایشهریفاضالبازوکودعنوان
ستقیممارتباطشود،میاستفادهآبیاری

د،داروجودشهریکنندگانمصرفبا
رویبر(منفییامثبت)مستقیمیاثرات
میگذاشتهجابهشهریزیستمحیط
غذاییسیستمازبخشیکشاورزیشود،
وزمینبرایرقابتشود،میشهری
د،گیرمیصورتشهریتوابعسایر

شهریهایبرنامهوهاگذاریسیاست
.گذارندمیجابهراخوداثر

هاینرخباالتریندارایخاورمیااانه
درکشااورهایبیندرشهرنشیاانی

اززیادیدرصدوباشدمیتوسعهحااال

بزرگوکوچکشهریهایمنظومهدرجمعیت
نقشکهمعناستآنبهاین.کنندمیزندگی

نواحیبهنسبتناحیهایندرشهریکشاورزی
اورزیکشمحصوالتنوع.استچشمگیرتردیگر

بآتأثیرتحتبیشترخاورمیانهشهرهایدر
این.دارندقرارمنطقهاینوخشکگرموهوای

هایزمیندرفشردهکشتبرایمحصوالت
ناشیآلودگیبهونسبتباشندمیمناسبمحدود

-مینشانکمتریحساسیتهوایاآبخاک،از

.دهند

شهریکشاورزیبکارگیریمزایای
امروزجهاندر:غذاییموادپایدارتولید
وحهسرلمهماهدافازیکیعنوانبهغذاییامنیت
کشبدون.استگرفتهقرارهادولتهایبرنامه

اذاتخبرعالوهغذاییامنیتبهنیلمنظوربه
افیکمنابعازبرخورداریومطلوبهایسیاست

کهدباشایگونهبهجهانیگذاریسیاستباید
دروهمزمانشکلبهراتأثیرگذارعواملتمامی
.مایدنبررسیوتحلیلکشورهاتمامیباتعامل

یشافزابهواکنشدرمؤثرهایراهازیکیفائو
الحدرکشورهایدرویژهبهشهرنشینانجمعیت
سبراسا.داندمیشهریکشاورزیراتوسعه
انشهرنشینبرایغذاعنوانتحتکهایبرنامه
شدهکمکشهروندانبهشود،میاجرافائوتوسط

کتمشارسایرینوخودتغذیهوغذاتولیددرتا
املشهابرنامهاینازایعمدهبخااش.باشندداشته
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درشهریسبزهایمحیطواراضیازاستفاده
ارتمانآپفضاهایدرسبزیجاتوهامیوهتولید
.است

اصاختصفضایازتوانندمیجامعهشهروندان
.ندببرسودشهریکشاورزیبهشدهداده

برایراجامعهعمودی،هایباغنظیرابتکاراتی
باهریشغذاییامنیتوخودکفاییبهرسیدن
ایغذاهبهشهروندانتمامیدسترسیتأمین
شهریکشاورزیازآمدهدستبهمغذی
.کندمیکمک

هواکیفیتبهبود
رتصوبهشهریکشاورزیکهدرصورتی

شهریهایطراحیباوریزیبرنامهمناسبی
وندانشهرآرامشتواندمیباشد،شدهیکپارچه

.کندفراهمرا
وآپارتمانیهایبلوکاطرافسبزفضاهای

کمکهواییوآبشرایطبهبودبهها،خانه
وبترطتواندمیسبزفضاهایچراکهکند،می
رایحهوبکاهدراهوادمایداده،افزایشرا

هاخاکوگردکند؛ایجادشهردررامطبوعی
طریقازراآلودههوایازناشیگازهایو

کند؛جذبدرختانوگیاهانبرگوشاخ
تشعشعاتحائلوشکستهرابادسرعت

.کندایجادسایهوشدهخورشیدی

دنگارروفیاسبزهایبامکهاینبرعالوه
دارد،مینگهترخنکراخارجوداخلدمای
نیزهواتکیفیبهبودغیرمستقیممنافعدارای

.باشدمی
منجربهتواندمیانرژیتقاضایکاهش

هاینیروگاهدرکمترسنگذغالسوزاندن
میاییشیموادتصاعدنتیجهدروانرژیتولید
یاییشیمموادتصاعدکاهش.شودهوادرکمتر

.شودمیدودکاهشسببنیز

-بام%6پوششباکهاستدادهنشانایمطالعه
تصاعدکاهشمگاتن56/1ساالنهسبز،های

ازمستقیمطوربهایگلخانهگازهای
زاغیرمسقیمبطورمگاتن62/0وهاساختمان
خواهیمگرماییجزیرهاثراتکاهش
باعثچنینهمشهریکشاورزی.داشت
هایهآالیندحذفطریقازهواکیفیتبهبود
رنظیزاآلرژیموادوشیمیاییموادنظیرهوا

.شودمیهاگرده

:اجتماعیمزایای
زرعهمیکدرکهکودکیهرازاگر.استتفریحیککشاورزیکهنیستشکیهیچ

زندگیهبتواندنمیچیزیشویدمیمتوجهکنید،سوالاستشدنبزرگحالدرخانوادگی
وجوداب.بزندضربهدارند،نقشکشاورزیمراحلدرکهجانورانیوخاکهوا،وآبباکهاو

اغچهبیکحتیولینیستنددفاعقابلشهردرونمقیاسبزرگهایمزرعهایجاداینکه
باارتباطدراتالشهکهزمانی.گذاردمیافرادروحیهبرخوبیتاثیرگیاهانپرورشوکوچک
.کنندمیدریافتراآنمثبتاحساسدخیل،افرادهمهباشد،طبیعیعناصر

فروشرایبمحصوالتایناگرگیاهان،برداشتوکاشتبرایاجتماعیمشارکتهایکناردر
سایرازیریگبهرهبرایفرصتهاییشوند،منتقلبزرگفروشگاههاییاشهریدرونمراکزبه

پرورشروندادامهدراستممکنشهرهاازبرخیدر.کنندمیایجادنیزاجتماعیمزایای
کهایخانوادهمثالعنوانبه.بگیردصورتنیزدیگرافرادباآنهامحصوالتستدودادگیاهان

دردهشتولیدمرغهایتخمبارامحصوالتاینتواندمیدهد،میپرورشراساالدسبزیجات
.گیردمیشکلنیزسالماجتماعیروابطصورتایندر.کندمبادلهدیگرخانواده
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اورزی بیوتروریسم، تهدیدی جدی برای کش

میوهتامیناز

ریشه یابیبهممی خواهیوقتیپدیدهاینگسترش دهنده یمحصوالتوموادوبیوتروریسمزمینهدربررسیوتحقیقسال34ازبعد:کشاورزی-ایانا
حالدرمنابع غذاییکنند،کنترلراجهانمنابع غذاییمی خواهندبیوتروریسمایجادکننده یعواملکهمی رسیمنکتهاینبهبپردازیمموضوعاین

حدیبهجهانسراسردرجنگ هازمانی.می کنندبازیزیستیجنگایندررااصلینقشغذاوآبعاملدووشدهتبدیلسالحیکبهحاضر
موقعهردید،جیاقدیمیخصومتیسربرکشورییاکندمحوزمینکره یرویازراانسانمیلیون هامی کردهوسروزیکهیتلرکهبودعلنی

زندگی؛لاشکاوابعادتمامیدرآن چنانیتغییراتپسازمی رسدنظربهروزهاایناما.می کشیدلشکرداشتدوستهرکجابهمی خواست
میوهازگاهموشکومینایجبهدشمنسالحکه،رفتهپیشجاییتاپیشرفتاین.استکردهپیشرفتزمانه،پیشرفتونیازفراخوربهنیزجنگ ها

فیلم هایبهیشتربومی شوندشناختهبیوتروریسمبهامروزهکهاین چنینیجنگ های.می آورددرسرآرایشیکرموعطرازسرگاهوسفرهسرنانو
!واقعیجنگیکتاشبیه اندتخیلیوجنایی

تاتاراختراعبیوتروریسم
بهین المللبپلیستعریفطبقکهبیوتروریسم
هدفابسمییابیولوژیکیعواملمنتشرکردن

واناتحیوانسان ها،بهرساندنآسیبیاکشتن
منظوربهوقبلینیتوقصدباگیاهان

یکساختنواداروتهدیدوحشت آفرینی،
یاعملیانجامبهمردمازگروهییادولت

اعیاجتمیاسیاسیخواسته هایکردنبرآورده
.می شودگفتهاست،
معنایهببیوتروریسمکهنماند،ناگفتهالبته

ختاریطولدرامااست،جدیدپدیده ایامروزی
یاد  هاکتابدرمختلفیاشکالبهپدیدهایناز

طولدربیولوژیکیسالحازاستفاده. استشده
حادثه یمهم ترینکهاست شدهدیدهتاریخ

کهاستارتاتقومبهمربوطنیزپیوستهبه وقوع
پرتابباکافاشهردرمیالدی1346سالدر

تندتوانسطاعون،بهمبتالافراداجسادکردن
.ببرندبینازراشهرمقاومت
عواملبهحاالپیش،سالهزارطاعونیاجساد

واد مدرکهشده اندتبدیلدیگریبیماری زای
قاچاقمیوه هایکنسروشده،موادانواعغذایی،

نبزرگتریازیکیکهایران.دارندوجود...و
بیشنداشتبادنیاستدرمیوهتولیدکنندگان

20دودحسالیانهتولیدوباغهکتارمیلیون2از
معضلگرفتارکهاستچندیمیوه،تنمیلیون
اینمهمتاثیروقاچاقخارجیمیوه هایورود

همچنینوژنتیکیسرانه   یبرمحصوالت
وباغاتمیاندربیماری هاوآفاتگسترش
.شده استکشورمزارع

!میوه؟یاکنیممیمیلمین
پزشکی،نولوژیبیوتکمجازیپژوهشکده یرئیسکرمیعلیپرفسورگفته یبهقاچاقمیوه های

یکحتتکهمحصوالتیبرخالفکهشدهغیرکنترلوغیررسمیمبادیازمیوهورودیعنی
ارچی،قبررسی هایونظارتتحتمی شوند،کشورواردشدهکنترلورسمینظارت هایسری

التمحصوومیوه هاتأثیرمهم.نمی گیرندقرار...وحشره شناسیآفات،انگلی،ویروسی،
موردوریسمآگروترشاخهدرکهاستاساسیبیوتروریسمپدیده یدرحدیبهقاچاقکشاورزی

دروریسمآگروتروبیوتروریسمبیولوژیک،حمالتاخیرسال هایطی.قرارمی گیردبررسی
وتحقیقسال34ازبعدکرمیپرفسورگفته یبهکهجاییتااستیافتهافزایششدتبهجهان

بهمی خواهیموقتیپدیدهاین دهنده یگسترشمحصوالتوموادوبیوتروریسمزمینهدربررسی
یوتروریسمبایجادکننده یعواملکه؛می رسیمنکتهاینبهبپردازیمموضوعاینریشه یابی

شدهبدیلتسالحیکبهحاضرحالدرمنابع غذاییکنند،کنترلراجهانمنابع غذاییمی خواهند
برنجونانتعبیریبه.می کنندبازیزیستیجنگایندررااصلینقشغذاوآبعاملدوو

صوالتمحوقاچاقمیوه هایوروداگرگفتبایدوکنندمیعملموشکومینمانندسرسفره
!می کنیممیلمینمیوه،جایبهداریمکهمی رسدنظربهنشودکنترلتراریخته
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پزشکیبیوتکنولوژیمجازیپژوهشکده یرئیس
بارزمصداقراقاچاقمیوه هایادامهدر

ه هامیواین»:می گویدومی خواندبیوتروریسم
در،باشند...وویروسآفت،بهآلودهمی توانند
ومیوه هاتوسطآفاتوروداخیرسال های

اعثبویافتهافزایششدتبهقاچاقمحصوالت
وباغاتمتوجهجبران ناپذیریخسارت هایشده

انعنوبهشودکشورزراعیودرختیگونه های
دوروعلتبهزیتونگذشتهسال هایدرمثال
وشدآلوده میوه هاهمینطریقازآفت

واردمحصولاینبهراهنگفتیخسارت های
نبودوکارآمدنظارتومدیریتعدم.کرد

ازببیوتروریسمبرایراراهمردم،بینآگاهی
بهقتیونیزتراریختهبذرمیوه،برعالوهمی کند
می تواندشود،کشورواردغیرقانونیشکل

وتنظارکهچراکند،همراهخودبارامشکالتی
.استکمکنترل
آوردهکشوربهغیرعمدوناخواستهبهبذریاگر
وژنانتقالباعثشود کاشتهمزارعدرو

تکشحققانون.می شودژنتیکیدست ورزی
یاوهمیوقتیامانمی دهد،راتراریختهمحصوالت

کنترلدیدازمی شودواردقاچاقراهازبذری
«.می کندفرارقانوندستازوخارج
زمجوبایدمیوهواردکننده»:می دهدادامهکرمی

دقصکشوریچهازکنداعالموبگیردواردات
اینرقمی5کد،داردرامیوهواردکردن
محصوالتاینکهمی دهدنشانمحصوالت
.تراریختهیااستارگانیک

محصوالتخریدبرایواردکنندهاستممکن
قالبیگواهینامه هایازاستفادهباوارزان تر
گریدیبحثاینکهکندکشورواردرامحصول

ذرتتنهزارصدهاحاضرحالدرامااست
اده یاستفبراینهودامخوراکبرایتراریخته
استممکنامامی شود،واردکشوربهانسانی
طریقیبهراآنآوردراذرتواردکنندهوقتی
کهوشدبفرهمانسانتغذیهبرایوکندبازاروارد

اینبایدولیاستسختهملهٔ  مساینکنترل
یفضعمانظارتیمراکزکهکنیماعترافهمرا

ازخصیشاگرکندعملبهتربایدکمرگ.هستند
ریزددوربراآندانهوبیاوردمیوهخودباافریقا
محصوالتباشدویروسبهآلودهمیوهاگر

اینزابسیاریمی گیرندجدیتاثیرکشاورزی
مراکزولیهستندغیرعمدیوطبیعیاعمال
واشندبداشتهبیشتریکنترلبایدنظارتی

راه هاازیکی.بدهندخرجبهباالتریحساسیت
رویسموموآفاتتبعاتازماندندوربرای

«.استارگانیکمحصوالتبهآوردن

آیدنمیسفره هاسرارگانیک
سفره هایهمانمخیلیباالیشانقیمتعلتبهارگانیکمحصوالتکهکنیمقبولرااینباید
یارانه»:دمی دهتوضیحارگانیکمحصوالتباالیقیمتعلتبارهدرکرمینمی شوند،مردم

کارگانیمحصوالتتولیدازولیمی شودپرداختکشاورزیسموموارداتبرایزیادی
قیمتنگرانهاده هایخریدبه خاطرارگانیک کارکشاورز.نمی گیردصورتچندانیحمایت

درواقعهککندعرضهباالتریقیمتبارامحصوالتشمی شودمجبورارگانیکمحصوالت
ولمحصوگرانارگانیکمحصولشودباعثکهاستهمینهمتراریختهتوطئه یهدف

کنجدروغنواستتومانهزار4کیلوییروغن نباتیمثالشودارزانتراریختهوشیمیایی
قدرتمردمکهپذیرفتبایدمی خرند؟راکداممردمشرایطایندرهزارتومان،34کیلویی
«.ندارندراارگانیکمحصولخرید
ونمی...ومیوهوتنقالتجایبهداریمروزهرونمی سوزدجان مانبرایدل مانخیلیانگار

می شونددوارقاچاقبه صورتوکیفینظارت هایبدونکهمحصوالتی!می کنیممیلموشک
محصوالتکهباشیمسمومیوآفاتقربانیتامی شویمآنهامشتریندانسته،ودانستهماو

.می آورندسفره هایمانسرقاچاق
بسیار ایوسیلهتروریستی،عرصهدرچهوجنگیعرصهدرچهمیکروبی،هایسالحروایناز

قابلیتانتشار،قابلیتراحت،نگهداریباال،تولیدتوان.استشدهدشمنانبرایمطلوب
ردیابیدرسیاربدشواریزنده،میکروبیعواملبرایتکثیرقابلیتخودی،نیرویمصون سازی

بسیاروکشاورزیمحصوالتودامتاانسانازکردعملگستردگیمتخاصم،افرادیافرد
یابندششکبشدتجدیدآوریفناینبهتروریستیهایتشکلشدهموجبدیگر،محسنات

.نمودهاآنمتوجهراگناهیبتوانکهآنبدون
اصلیپرسشهارچبهبیوتروریستیتهدیداتقبالدربایستیکشورانتظامیونظامیمدیران
ایناسخپدانستن.می کندحمله ایچنینبهاقدامکجاوچطوروقت،چهکسی،چه:دهندپاسخ
تا کندمیکمکومی سازدآمادهتهدیداتبرابردرپیشاپیشرادفاعیکادرپرسشچهار
.شوندبستهنفوذمنافذ

شان خیلی  محصوالت ارگانیک به علت قیمت باالی
مهمان سفره های مردم نمی شوند
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تازه های کشاورزی

30

اتیلنسنتزهایبازدارندهازاستفادهاثرات

هایتنشتأثیرتحتشدتبههاسبزیوهامیوه
درعلمیسادهنکاترعایتعدمهستندمحیطی

لیعوامازیکیها،آنبارگیریوآوریجمعچیدمان،
شافزایوسبزیومیوهمفیدعمرکاهشدرکهاست

.باشدمیمؤثربسیارآنهاضایعات
ببسسبزیومیوهدارینگهمحیطدراتیلنگازافزایش

با.شودمیهامیکروارگانیسمرشدبرایمناسبشرایطایجاد
درعاملمهمترینعنوانبهاتیلنگازمهاروسازیخنثی

مینآضایعاتکاهشوسبزیومیوهماندگاریعمرافزایش
ووهمیعرضهراندمانافزایشجهتدرمهمیبسیارگامتوان

ازادهاستف.برداشتمحصوالتاینصادراتتوسعهوسبزی
عاریوشدهتصفیههوایدرسبزیومیوهدارینگهفناوری

کاهشدرراگیریچشماثراتها،میکروارگانیسمواتیلناز
هاآننقلوحملوانبارداریحیندرسبزیومیوهضایعات

.استکردهایجاد
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انباردراتیلنگازکنترلضرورت

محیطزاآنساختنخارجیااتیلنتولیدازجلوگیری
برداشتازپسضایعاتازجلوگیریدرمهمینقشانبار،

داج:ازعبارتندروشهااینمهمترین.داردگیاهیمحصوالت
ویدهپوسزخمی،دیده،آسیبمحصوالتداشتننگهدوروکردن

ادیزیاتیلنمحصوالتاین.سالممحصوالتازپیری،حالدریا
منظمهویهت.شوندمیمیوهوسبزیبافتپیریسببونمودهتولید
بهیینپادمایازاستفاده.آنرساندنحداقلبهواتیلنحذفبرای

وسیلهبهلناتیحذف.اتیلنبهمحصولبافتحساسیتکاهشمنظور
استفاده.ازینتتروپتاسیمپرمنگناتمثلاتیلن،جاذبموادازبرخی

ممانعتوباراناتمسفراتیلنغلظتکاهشمنظوربهفشارکمانباراز
مانعکهیترکیباتازاستفادهومحصولبافتدروناتیلنتجمعاز

.شوندمیاتیلنعملیاسنتز

کشاورزیدرشورآّبازاستفادهبرایتکنیکموثرترینوجدیدترین

رترینموثوجدیدترینمغناطیسیتکنولوژی
واورزیکشدرشورآّبازاستفادهبرایتکنیک

.یدآ¬میشماربهمصرفیهایآبسازیبهینه
استکشاورزیمشکالتبزرگترینازیکیخاکشوری

کهتاسخاکمویینهسیستمومنافذدرتراکمآنعلتو
آبابآبیاری.میگرددخاکظرفیتشدیدکاهشباعث
تجمعنموده،مضاعفراخاکشوریمشکلنیزشور

دیدشکاهشنتیجهدروگیاهانمویینهایریشهدرامالح
یاریبسدروپژمردگیرشد،کندینیاز،موردغذییمواد

بلورهایاگرولیگرددمیباعثراگیاهمرگموارد
ریزذراتشوندتبدیلکوچکتراجزایبهوشکستهنمک،
یممویینهایلولهوریشهسلولهایواردآسانیبهشده
شتریبینسبتبهشورخاکهایاززدایینمکعملوشوند

ویغذایموادتوانندمیبهترگیاهان،وگرفتهصورت
.کنندجذبخودرشددورهطولدرراکودها

ایناکثر.شودمیدتولیهاکپکازمختلفهایگونهوسیلهبهکهاستمایکوتوکسینیپاتولین
اندارداست.کنندمیرشدهلووانگورگالبی،سیب،ویژهبهشدهفاسدهایمیوهرویهاقارچ

گیریاندازه.باشدمیppb50حدوددرهامیوهآبسایروسیبآبدرمادهاینحضورجهانی
نتایج.باشدشتهداسالمتیبرسوییاثرتواندمیکهاستمهملحاظاینازمایکوتوکسیناینمقدار

اکثردریدیتولسیبوهلوانگور،آبدرپاتولینمقدارخوشبختانهکهدهدمینشانتحقیقات
بهحالاینبا.بودناچیزخیلیمواردبرخیدرحتیوپایینآنمجازمقدارازتولیدیهایکارخانه

.استضروریپیشازبیشسالمتیحفظبرایموضوعاینبهتوجهرسدمینظر

مایکوتوکسین حاصل از کپک میوه
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هواآلودگیاستانداردشاخص

Pollutantشاخص Standard Index (PSI)استانداردی
قرارادهاستفموردهواکیفیتروزانهگزارشبرایکهاست

زن،امنواکسیدکربن،آالیندهپنجازمعموالًومی گیرد
استفادهمعلقذراتوگوگرددی اکسیددی  اکسیدنیتروژن،

استانداردهایوآالینده  هاغلظتبهتوجهبا.می گردد
،EPAامریکازیستمحیطحفاظتسازمانبهداشتی
انصدپتاصفربینعددیمقیاسیکبهآالینده هاغلظت

PSIسازمانبعدبه1999سالاز.می گرددتبدیلEPAبه
هبمعیارىازهواکیفیتسنجشبراىPSIشاخصجای
Air"هواکیفیتضریب"نام Quality Indexحساسترکه
شدتحسببرکهمی شوداستفادهاستتردقیقو

شاخصاین.شودمیدرجه بندی500تاصفرازآلودگى
،می سنجدرامعلقذراتوزمینسطحدرازنمیزانعمدتا

دی اکسیدوگوگرددی اکسیداندازهاستممکناما
نشان100ازباالترAQI.شودلحاظآندرهمنیتروژن
.استناسالمهواىدهنده

کشاورزیآبدرستمصرفوحسگرها

درستمصرفنویدبخشحسگر،نوینهایفناوری
ازنگهداریوحفاظتبهکمککشاورزی،آب

.استتولیدراندمانافزایشنیزومحصول
آبحجمخاک،آبمیزانکنترلجدیدهایفناوریدر

اصلحکهمی شوداندازه گیریخاکماتریستوانیاخاک
.استآنبرگیرندهدرخاکذراتوآببیننیروهای
یینیروهماندرستآنهاکهاستاینحسگرهااینمزیت

خاکازآبکشیدنبرایگیاهکهمی گیرنداندازهرا
.می کندصرف

دردمی گیرناندازهراخاکماتریستوانکهحسگرهایی
هچبهکهمی دهندنشانزیرادارندکاربردخاکانواعهمه

یصورتدرمی کند،جذبخاکازراآبگیاهیکآسانی
نشانراموجودآبمیزانتنهاحجمیحسگرهایکه

.استگیاهدسترسدرکهآبیتمامنهمی دهند

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن هوا  
هوازیغیرفتوسنتتیکباکتریگونه20حدوددرهامیکروارگانیسماین.کنندتثبیتبیولوژیکیبصورتراهوانیتروژنقادرندآزادهایمیکروارگانیسمازبرخی

بعنوانخاکآلیموادوابستهغیرفتوسنتتیکآزادهایباکتری.می شوندشاملرا(آبی-سبزجلبک)فتوسنتتیکهایسیانوباکتریگونه15حدودوغیرهوازیو
آزادهایباکترینیتروژنتثبیتفعالیت.نمایندتولیدفتوسنتزطریقازراخودغذایاستممکنفتوسنتتیکهایباکتریکهصورتیدرمی باشندغذاییمنبعیک
در(کالستریدیومها)غیرهوازیهایباکتری.داردمحیطدرموجودمناسبآلیغذاییمنابعواکسیژنرطوبت،بهزیادیبستگیهوازیغیرفتوسنتتیک،زی،

.می باشدکمومحدودتقریباهاباکتریبرایاکسیژنولیبودهغالبهستند،زیادآلیموادورطوبتباکههاییخاکوغرقابهایخاکوزارعلفمناطق
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مزرعهوزمیندرسنسورتکنولوژی

اورزانکشدستدرآیپدوآیفونپیشرفته،کشورهایدرامروزه
(IoT)ااشیاینترنتفناوریازاستفادهباودارندچنگکحکم

وفیتکیمحصول،رشدشرایطهوا،وآبنظیردقیقیاطالعات
.می شودمشخصنبود،دسترسدرقبالکهخاکرطوبت

Johnدیرجانمانندسنتیشرکت  هایحتی،بنابراین Deerهم
یکدیگرباتباطاربرقراریقابلیتکهکردندتولیدماشین هاییوپلتفرم ها

زمینه یدرفعالاستارتاپ هایدیگرازArableآرابل.دارند
پادسپالنامبهباندهششطیف سنجیککهاستتکنوکشاورزی
PulsePodاندازه گیریراامواجطرفچهارازکهاستکردهتولید

انی،بارجریان هایچونمشاهداتیمی تواندابزارایناین رو،از.می کند
رایطشمحیطی،تنش هایمحصول،نیازموردآببرگ،سطحتگرگ،

.کنداندازه گیریراهواآلودگیحتیونقطه ایهوایوآب
بهشبکهتاینترنووای فایبلوتوث،توسطهموارهمی توانددستگاهاین
مزگذاریر)امنیتیمقاصدبرایدستگاهاین.باشدمتصلهمراهتلفن

العاتاطبهداده هاتبدیلبرایکاربریرابط)انعطاف پذیری،(نظامی
(هداد/زمان/چگونگی)اشتراک گذاریوضعیتکنترلو(خروجی
زراعییزمین هاسراسرازبی سابقه ایدیداین کهضمنمی شوداستفاده

حاتتوضیدردستگاهاینسازنده یولفآدام.می دهدقراراختیاردر
عیتوضهستندقادرماکشاورزانبارنخستینبرای:می گویدخود

اینیطرفاز.کنندمدیریتهواییوآبشرایطبهنسبترامحصول
بهونندکتعیینراآیندهمحصولبازدهیمیزانهستندقادرپردازنده ها

دستبهخودبازاربهنسبتبهتریدیدمی توانندکشاورزانترتیباین
میزانغذایی،بحرانخشکسالی،چونمواردیاین کهضمن.آورند
.شدخواهدپیش بینیهمروستاییآبازاستفاده

بیودینامیککشاورزی

شاورزیکانواعازجدیدوعلمیروشیبیودینامیککشاورزی
بهبراساسسالمغذاییمحصوالتپایدارتولیدبرایارگانیک

ازهستیجهاندرموجودومؤثرنیروهایتمامیکارگیری
هایآمیزهوهاکمپوستهمراه،گیاهانکشت:قبیل

تأثیراتوگیاهیهایعصارهمایع،آلیکودهایبیودینامیک،
.باشدمیکیهانی
ازهاانانستمامیبرخورداریبیودینامیککشاورزیدراصلیهدف

یکبیودینامکشاورزی.استسالمغذایوزیستمحیطزندگی،
تجارتیایکودهبهواکنشدرکهبودکشاورزیسیستماوّلیناصوالً

برایعموماهمهنوزولیکنیافتظهورتخصّصیکشاورزیو
ناختهشبخوبیکشورهاعالیآموزشهایسیستموعمدهکشاورزان

توجّهثباعارگانیککشاورزیبهآندادننسبتاگرچهاستنشده
ارگیریبکبهاستمنتسببیودینامیکواژه.گرددمیآنبهافراد

.گذارندتأثیرزندگیحفاظتوخلقدرکههاییانرژی
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کیفی و اثرات غنی سازی دی اکسیدکربن بر روی صفات
لخانه ایمورفولوژیکی چند نوع گل زینتی در شرایط گ

ناصرنصراله زاده اصل، کارشناس ارشد علوم باغبانی و مدرس دانشگاه

مقاله علمی

کشاورزیعلومپژوهشگرانازبسیاریتوجهموردمادهاینازاستفادهوگذشتهسالصدطیدراکسیدکربندیغنی سازیسودمندی
مادهاینمفیداثراتکشفدلیلبهاصوالًکهداشتهچشمگیریافزایشاکسیدکربندیغنی سازیگذشتهسالچندطیدر.استبوده
جملهازگیاهاننایازبسیاریوشدهگیاهاندرخالصفتوسنتزافزایشسبباکسیدکربندیغنی سازی.باشدمیگیاهانرویبر

افزایشسببوادهدنشانمثبتپاسخاکسیدکربندیغنی سازیبهجنگلیگیاهانوهاسبزیگلدانی،گیاهانبریده،شاخه گل های
بهینتیزگیاهانازبرخیدر.استشدههاآندرجانبیشاخه هایوجانبیگلعمربرگ،سطحبرگ،تعدادگیاه،طولخشک،وزن
سیدکربناکدیباالیغلظت هایهمچنین.می گردددهیگلافزایشسبباکسیدکربندیغنی سازیبریدهشاخه گل هایدرویژه

کثراعملکردورشدجهتگلخانهداخلمحیطدراکسیدکربندیمناسبغلظت های.می کندتحریکقلمه هادرراریشه زایی
سببمولبرمیکرومول1000ازباالترغلظت های.استشدهتوصیهمولبرمیکرومول900-700حدوددرگلخانه ایمحصوالت

بدونوسالممنبعیولهستندزیادگلخانهمحیطدرگیاهاننیازمورداکسیدکربندیتأمینمنابع.می شودبرگبهصدمهورشدکاهش
گلخانه هادرناکسیدکربدیغنی سازی.استمایعاکسیدکربندیشودمیتوصیهایگلخانهمحصوالتبرایعموماًکهآلودگی
.شوداستفادهگیاهکیفیتافزایشهمچنینورشدقدرتبهبودتولید،زمانکاهشبرایراهکاریعنوانبهمی تواند

بریدهشاخه گل هایگلخانه،غنی سازی،مورفولوژیکی،صفاتاکسیدکربن،دی:کلیدیواژه های

مقدمه

34

مقدمه
دربنکرمیزان.استگیاهانرشدجهتضروریعناصرازیکیکربن

خشکماده یدرصد40تقریباًواستغذاییموادسایرازبیشترگیاهان
دیغنی سازیبارابطهدرگزارشاولین.(10)می دهدتشکیلراگیاهان

دامیکودتوسطکهبود1897سالبهمربوطگلخانهدراکسیدکربن
توسنتزففرایندبرایخامموادازیکیاکسیدکربندی.(8)می شدانجام

یدغلظت.داردگیاهاننموورشدرویبرزیادیاثراتکهمی باشد
مقداراینکهبودهمولبرمیکرومول380حدوداتمسفردراکسیدکربن

ویژهبهباشدیمگیاهاندرفتوسنتزفرایندجهتبهینهغلظتازپایین تر
تهویهملعمی یابند،پرورشگلخانهمحیطدرکهزینتیگیاهانمورددر

بجذعملدرکنندهمحدودعاملاکسیدکربندیغنی سازیحیندر
منابعبرخیدر.(16)استگیاهاناینتوسطاکسیدکربندیمصرفو

سببمولبرمیکرومول350-1000مابینغلظتکهشدهگزارش
سازیغنی.(12)استشدهدرصد50تاخالصفتوسنتزمیزانافزایش

واندازهودبخشمیبهبودرامحصولبازدهوکیفیتاکسیدکربندی
کاماستحبهبودسببهمچنینودهدمیافزایشرابرگ هاضخامت

.(9)می شودناقصهایجوانهکاهشوگلاندازهگیاه،ساقه
درربناکسیدکدیغنی سازیزمینه یدریافتهانجامهایپژوهشبرخی
استبربراسهیادویعنیباالترغلظت هایکهدادهنشانگلخانهداخل

.استشدهگلخانه ایمحصوالتبهصدمهباعثکه
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مشکالتینچنیاینبروزکهباورنداینبرمحققینبرخیدیگرطرفیاز
استفادهوصمخصهایدستگاهنبودنکالیبرهومادهاینناخالصیدلیلبه
ازیغنی سجهتاکسیدکربندیغلظتبهترین.(10)استمادهایناز

.می باشدمولبرمیکرومول1500-1000
برای.استمتفاوتاکسیدکربندیغلظتمحصولنوعبهبستهالبته
،مولبرمیکرومول2200سطحتافرنگیگوجهمختلفرقم هایمثال
بریدهشاخهگل هایمورددرومولبرمیکرومول1500سطحتاخیار

مولبرمیکرومول1000سطحتاژربراوداودیگلجملهازتجاری
.(10)می باشداقتصادی

دیمولبرمیکرومول760و380تیمارهایاثراتآزمایشیدر
هوانگجیسیرقمداودیبریدهشاخهگلرویبراکسیدکربن

(Sijihuang)760مارتیکهدادنشاننتایج.گرفتقرارارزیابیمورد
،(مولبرمیکرومول380)شاهدتیماربامقایسهدرمولبرمیکرومول

اشت،بردازپسماندگاریگل ها،قطرترگیاه،وزندرافزایشسبب
آنزیمفعالیتمحلول،قندهای،IIکلروفیلمحتوایفتوسنتز،میزان

Peroxidaseپراکسیداز (POD)دیسموتازسوپراکسیدو
Superoxide dismutase (SOD)760تیمارهمچنین.شد

برگ هاردراسلولیتخریبشاهد،تیماربامقایسهدرمولبرمیکرومول
.(15)دادکاهشچشمگیرینحوبهداودیگلبرگ هایو
باآمیختهوتنهاییبهاکسیدکربندیوتکمیلینوراثراتپژوهشیدر
موردAlstromeriaآلسترومریاشاخه بریدهگلنوعچندرویبرهم

بهدکربناکسیدیازاستفادهکهدادنشاننتایج.گرفتقراربررسی
ندهدهگلساقه یافزایشسببمولبرمیکرومول900غلظتبهتنهایی

تنهاییبهلیتکمینورازاستفادهدیگرطرفاز.گردیدگل هاکیفیتو
اندازه یهبگل هاکیفیتافزایشاماشددهندهگلساقه یافزایشسبب

باهمراهکمیلیتنورترکیب.نبودتنهایی،بهاکسیدکربندیازاستفاده
افیونارقامدردهندهگلساقه یافزایشموجباکسیدکربندی

FionaهلیوسHeliosمونالیزاوMona Lisaگردید.
مونالیزاوفیونا،Barbaraبارباراارقامدرراهاگلکیفیتهمچنین

برناکسیدکربدیغنی سازیاثردیگرپژوهشیدر.(14)بخشیدبهبود
30دتمبهارکیدشاخه بریدهگلنوعیماندگاریوعملکردمیزانروی
.آمددراجرابهگلدهیمرحله ی5طیدروماه

دیازمختلفسطحسهباهمازجداگلخانه یسهدرنظرموردگیاهان
و700،(شاهدتیمار)مولبرمیکرومول438غلظت هایدراکسیدکربن

داداننشنتایج.گرفتندقرارارزیابیموردمولبرمیکرومول1000
1000تیماربهمربوطگلدهیمرحله ی5درگل هاتروزنبیشترین

20ردآذینگلکلتعداد.بوداکسیدکربندیمولبرمیکرومول
1000و700غلظت هایدرگلدهیمرحله ی5دروگیاهینمونه ی

درصد29ودرصد11ترتیببهاکسیدکربندیمولبرمیکرومول
.(3)دادنشانافزایش

اهمیت غنی سازی دی اکسیدکربن در محصوالت -1
گلخانه ای

رویبرهکاستسالچندینگلخانهدروندراکسیدکربندی سازیغنی
دیسازیغنی.می گیردقراراستفادهموردمختلفمحصوالت
ایناز.استشدهگزارشاروپادرگذشتهسالصدطیدراکسیدکربن

ائهارزمینهایندرمختلفیگزارشاتدومجهانیجنگازپستازمان
گلخانه ایمحصوالتکلیهمورددرکلیطوربه.(10)استگردیده

هداشتدنبالبهراعملکرددرصدی20افزایشاکسیدکربندیغنی سازی
طیدرسردهایاقلیمدرعموماًاکسیدکربندیغنی سازی.(7)است

بهرماسدلیلبهگلخانهدرتهویهعملکهزمانییعنیزمستانماههای
سازیغنی.(؛6؛5؛2)می گیردقراراستفادهموردمی شود،انجامندرت

جملهزامختلفمحیطیتنش هایبرابردرراگیاهاناکسیدکربندی
گیاهیپاتوژن هایوپایینوباالدماهایهوا،آلودگیخاک،شوری

غنی سازی.(13)می بخشدبهبودراگیاهاننموورشدونمودهمحافظت
اودیدومیخکرز،انواعمانندزینتیگل هایمورددراکسیدکربندی

برگ هاگلدررنگافزایشگلدهنده،ساقه یشدنطویلزودرسی،سبب
رخیبوشمعدانیجملهازعلفیقلمه هایبرخیدر.می گرددعملکردو

ازیپیگلدرشدهاآندرزاییریشهافزایشسببچوبیگونه های
.(13)گردیدمشاهدهپیازهااندازهوبرگسطحشدنبزرگآماریلیس،

مولبرمیکرومول1000غلظتدرتکمیلیاکسیدکربندیرزگلدر
البته.(9)گردیدگل هاعملکردوکیفیترویشی،رشدبهبودسبب
Criticalبحرانیغلظتیکدارایمحصولیهرکهنماندناگفته

densityغلظت،اینزاترپایینیاباالترکهباشدمیاکسیدکربندیاز
برخیمورددرکهگذاشتخواهدجایبرگیاهرویبرنامطلوبیاثرات

چیدگیپیبهتوانمیژربراوداودیجملهازتجاریبریدهشاخهگل های
Leafبرگ Rollبرگ هایدرویژهبهبرگینکروزوکلروزعالئمو
.(10)نموداشارهمسن تروپایینی
برربناکسیدکدیباالیغلظت هایازناشیصدماتازجلوگیریبرای
دردمابناکسیدکردیتزریقزماندربایستیشاخه بریدهگل هایروی
گلدر.(13)باشدباالنورشدتوگرادسانتیدرجه18-20حدود
گلخانهدرونبهآنتزریقواکسیدکربندیپیشنهادیغلظتمیخک

ینهبهدمایوباالنورشدتباروزطولدرمولبرمیکرومول750-500
میزانحالتایندرکهاستشدهگزارشسانتی گراددرجه15-14

.(4)استیافتهافزایشدرصد10-30عملکرد

(13)اندازه گیری غلظت دی اکسیدکربن در محیط داخل یک گلخانه تولید گل رز -1شکل 
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اکسیدکربندیغلظتاندازه گیری-2
ویژه ایاهمیتازگلخانهداخلدراکسیدکربندیاندازه گیری
ارکاینبرایمخصوصیسنج هایاکسیدکربندی.استبرخوردار

تامولبرمیکرومول30ازراکربناکسیددیغلظتکهداردوجود
کهالسگرمفصولدر.می کننداندازه گیریمولبرمیکرومول3000

هستندروشنگلخانهدرروزشبانهساعاتبرخیدرتهویهدستگاه های
نیازموردربناکسیدکدیاصوالًوبودهبی فایدهاکسیدکربندیتزریق
زماندر.(13)می گرددتأمینبیرونهوایازگلخانهداخلگیاهان

:نمودوجهتبایستینکتهچندبهاکسیدکربندیغلظتاندازه گیری
نمودحاصلاطمینانبایستیدستگاهبودنکالیبرهاز.
تأثیر گیریاندازهرویبرزیراباشدباالخیلینبایدهوانسبیرطوبت

.گذاشتخواهد
یریاندازه گرویبرگلخانهداخلفضایدرسولفوربخاراتوجود

.گذاشتخواهدتأثیر

دی اکسیدکربن و ساختار آن-3
 اکسیدکربندیمولکول.می باشدبی  بووبی رنگگازیدی اکسیدکربن

. باشدمیاکسیژناتمدووکربنبیندوگانهپیونددودارایوخطی
سانتی گراددرجه-78ازترپاییندمایدرواستغیرقطبیماده ای
. کندمیایجادخشکیخنامبهجامدیسفیدرنگجسموشدهمتراکم

بنیکاسیدکرنامبهضعیفاسیدومی شودحلآبدرکمیمیزانبه
لیدتوبرایفتوسنتزفراینددرآنازگیاهانکهمی کندتولید

.(11)می گیرندبهرهاکسیژنوکربوهیدرات

ناحگلرویبراکسیدکربندیغنی سازیاثرات-4
بومیکهBalsaminaceaeبالزامیناسهخانوادهازاستگیاهیحنا،گل
سالدرنوهگیندرباراولینگیاهاین.باشدمیسلیمانجزایرونوگینه

شدمعرفیمتحدهایالتبه1972سالدروگردیدمشاهدهپاپوادر1884
ارکوکشتدارپرطرفگلخانه ایگیاهیکعنوانبهآنازپسو

بی حوصلهمعنیبهفرانسویزباندرکهImpatinنام.(16)گردید
کردن،لمساثردرکهشدهدادهنسبتگلاینبهدلیلاینبهمی باشد
نسج.می شوندپراکندهبذرهاوگردیدهبازیکبارهمیوهکپسول

Impatiensآنگونه هایمهمترینازیکیکهداردگونه8500حدود

دیغنی سازیاثراتآزمایشیدر.(16)می باشدنوگینهحنایگل
لخانه ایگشرایطدرنوگینهحنایگلنموورشدرویبراکسیدکربن

ویولوژیکیفیزمورفولوژیکی،تغییراتآزمایشطولدر.گردیدبررسی
.فتگرقرارارزیابیموردزیرشرحبهنظرموردگونهبیوشیمایی

دکربن   رشد و نمو گل حنا در واکنش به غنی سازی دی اکسی-4-1
درگلدادتعاکسیدکربندیمختلفغلظت هایکهمی دهدنشاننتایج
.(1نمودار)دادافزایش(درصد72/18)معنی داریطوربهراگیاه

تیماربامقایسهدر(درصد14/97)گلجوانهتعدادافزایشسببهمچنین
،(1دارنمو)گیاهدرجانبیانشعاباتتعدادصفتبرای.گردیدشاهد

بامقایسهردصفتاینمیانگینبراکسیدکربندیمختلفغلظت های
نسبتتصفهمچنیناکسیدکربندیغنی سازی.نگردیدمعنی دارشاهد
.(3p˂0.001جدول)دادافزایش(  درصد9/4)میزانبهرابرگسطح
دررگبطولاکسیدکربندیمختلفغلظت هایکهدادنشاننتایج
.(3p˂0.001جدول)دادافزایش(درصد3/5)معنی داریطوربهراگیاه

3جدول)درصد،2/3میزانبهبرگعرضافزایشسببهمچنین
p=0.009)درصد،0/6میزانبهگلقطرو(3جدولp=0.131)گردید.

(  13)اندازه گیری فشار دی اکسیدکربن در محیط داخل گلخانه -2شکل 
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در واکنش به IIمیزان فتوسنتز و محتوای کلروفیل -4-2
غنی سازی دی اکسیدکربن 

380غلظتبامقایسهدرمولبرمیکرومول760غلظتکهدادنشاننتایج
نوگینهحنایلگدرفتوسنتزمیزانرویبربیشتریاثرمولبرمیکرومول

کلروفیل)کلIIکلروفیلمیزانوجوداینبا.(4جدول)استگذاشته
II aوb)شکاهمعنی داریطوربهاکسیدکربندیازغلظتدوهردر
.(p˂0.001درصد،2/18)دادنشان

تحت تعداد گل، جوانه گل و انشعابات جانبی در گل حنای گینه نو-1نمودار 
(16)میکرومول بر مول 760و 380تیمار دی اکسیدکربن در غلظت های

هفته در اثر غنی سازی دی 10وضعیت رشد گل حنای گینه نو پس از -3شکل 
میکرو مول بر مول 760و ( a)3میکرومول بر مول شکل380اکسیدکربن در غلظت های 

(16)در شرایط گلخانه ای ( b)3شکل 

 سازی واکنش کربوهیدرات  های غیرساختاری به غنی-4-3
دی اکسیدکربن  

نیزرسدستقابلکربوهیدرات هایکهغیرساختاریکربوهیدرات های
رفمصتنفسورشدفرایندهایدروجابجاگیاهدرمی شوندخوانده

.می شوند
قندهایونشاستهبرگ ها،درغیرساختاریکربوهیدرات هایعمده

برمیکرومول760غلظتکهدادنشانآزمایشاتنتایج.می باشندمحلول
وزندواحدرغیرساختاریکربوهیدرات هایمیزانبرمعنی داریاثرمول

.(2نمودار)گذاشتنوگینهحنایگلدربرگخشک
کهداشتگیریچشمبهبودنیزنشاستهومحلولقندهایمیزانهمچنین

،درصد122/39)و(p˂0.001درصد،77/81)ترتیببهافزایشاین
p˂0.001)انگینمیاکسیدکربندیمختلفغلظت هایبیندراما.بود

اریغیرساختهایکربوهیدراتمحتوایمولبرمیکرومول760غلظت
میزانبهمول،برمیکرومول380غلظتبامقایسهدررا(2نمودار)کل
.دادافزایشبرابردو

( حلولنشاسته و قندهای م)محتوای کربوهیدرات های غیرساختاری کل -2نمودار
760و 380در گل حنای گینه نو تحت تیمار دی اکسیدکربن در غلظت های 

(16)میکرومول بر مول 
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اثرات غنی سازی دی اکسیدکربن بر روی گل جعفری-5
Tagetsجعفریگل tenuifoliaتعلقموسرمابهحساسویکسالهزینتیگیاهانجملهاز
ریده،شاخه بگلعنوانبهگیاهاینازاستفادهموارد.باشدمیAsteraceaآستراسهتیرهبه

ویمورفولوژیکآناتومیکی،صفاتمطالعهمنظوربه.(1)باشدمیکاریحاشیهدرنیزوگلدانی
1050و350،700شاهد،غلظت هایدرآنهاگلخانه ای،شرایطدرگیاهایننشاهایزودرسی

ارتفاع،ها،برگتعدادساقه،قطرنظیرصفاتیوگرفتندقراراکسیدکربندیمولبرمیکرومول
زنه،روعرضوطولروزنه،شاخصاپیدرمی،سلول هایتراکمروزنه،تراکمکلروفیل،میزان
همطالعموردهواییاندامخشکوزنوبرگسطحمحافظ،سلول هایعرضوطولروزنه،اندازه
.پرداختخواهیمصفاتاینازبرخیشرحبهتحقیقایندر.گرفتقرار

ربن اثرات غنی سازی دی اکسیدک-5-1
بر قطر ساقه و تعداد برگ 

دیمختلفغلظت هایساقه،قطرصفتبرای
اینمیانگینبر(1050و350،700)اکسیدکربن

اماردید،گدارمعنیشاهدمیانگینبهنسبتصفت
اوتتفاکسیدکربندیباالیغلظت هایبین

.نگردیدمشاهدهمعنی داری
کمتراقهسقطراکسیدکربندیغلظتافزایشبا

برمیکرومول700غلظتغلظت ها،بیندرشد
قطرینمیانگواستمناسب تراقتصادینظرازمول
دادافزایششاهدبهنسبتدرصد69راساقه

.(الف3نمودار)
ن،اکسیدکربدیمولبرمیکرومول350غلظت
کهد،رسانبرابردوبهرابرگ هاتعدادمیانگین
شاهدتیماردربرگ هاتعدادمیانگینبهنسبت
اما.دادنشان(p=0.01)معنی داریکامالتفاوت

اوتتفاکسیدکربندیباالیغلظت هایبین
نگردیدمشاهدهصفتاینبرایمعنی داری

.(ب3نمودار)

(  ب)اد برگ و تعد( الف)بر قطر ساقه ( میکرومول بر مول)اثر غلظت های مختلف دی اکسیدکربن -3نمودار 
(.1)در گل جعفری در شرایط گلخانه ای 

ل جعفری در  در گ( ب)و تراکم روزنه ( الف)بر ارتفاع ساقه ( میکرومول بر مول)اثر غلظت های مختلف دی اکسیدکربن -4نمودار
(.  1)شرایط گلخانه ای 

ربن اثرات غنی سازی دی اکسیدک-5-2
بر ارتفاع ساقه و تراکم روزنه 

االیبغلظت هایبینساقه،ارتفاعصفتبرای
ردیدنگمشاهدهداریمعنیاثراکسیدکربندی
معنی دارتفاوتاینشاهدمیانگینبهنسبتولی
برمیکرومول350غلظتنیزمیانایندر.بود
ینبیشتر،سانتی متر13/2ارتفاعمیانگینبامول
دیغلظتبهچههراما.داشتراتأثیر

اهانگیارتفاعازگردیدافزودهاکسیدکربن
غلظت هایبیندر.(الف4نمودار)گردیدکاسته

350غلظتمیانگیناکسیدکربندیمختلف
تراکممعنی داریطوربهمولبرمیکرومول

اهدشمیانگینبهنسبترا(ب4نمودار)روزنه ها
.(درصد17/8)دادافزایش
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نتیجه گیری
دیغنی سازیکهمی دهدنشانمروریتحقیقاینازحاصلنتایج

وناتومیکیآکیفی،صفاتاکثررویبرمثبتیاثراتاکسیدکربن
واملیعکهاستذکرشایان.استگذاشتهجایبرگل هافیزیولوژی

دماییشدیدنوساناتلوکس،2000ازکمترنورشدتیعنینورهمچون
دیغنی سازیزماندرگیاهتغذیهعدمیاکمبودورطوبتیو

.آیندمیحساببهکنندهمحدودعواملازگلخانهمحیطدراکسیدکربن
گلخانه ایوالتمحصباالیکیفیتوعملکردبهدستیابیجهتبنابراین

ستلزمماکسیدکربندیغنی سازیتجاریشاخه بریدههایگلجملهاز
اینکههبتوجهبااینبرعالوه.می باشدبهینهنسبیرطوبتونوردما،

درآننقشواکسیدکربندیغنی سازیباارتباطدراندکیمطالعات
الذاستشدهانجامتجاریبریدهشاخه گل هایتولیدگلخانه های

کیفیوکمیصفاتارتقاءجهتبهینهغلظت هایدرمادهاینازاستفاده
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توجهباهکنمودپیشنهادمی توانبریدهشاخهگل هایکیفیارتقاءروی
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دیافزایشتأثیربررسی.(1389)سبستانیوم.سزرگریانم،شور 

Tagets)جعفریگلمورفولوژیکیوآناتومیکیصفاتبراکسیدکربن

tenuifolia)مشهدیفردوسدانشگاهباغبانیعلومنشریه.گلخانهشرایطدر.
.128-135،.2ش،.24ج

دراکسیدکربندیتزریق.(1390)بپرچیندستون،اصلنصراله زاده
ماهنامهدو.گلخانه ایمحصوالتعملکردمیزانرویآناثروگلخانه

.23-26،.38-39ش.پایدارتوسعهوکشاورزی

Endo M, Ikushima I (1997) Effects of CO2 Enrichment

on Yields and Preservability of Cut Flowers in

Phalaenopsis. J Japan Soc Horts sci 66(1):169-174.

Jawaharlal M, Ganga M, Padmadevi K, Jegadeeswari V,

Karthikeyan S (2010) A Technical Guide On Carnation.

Tamil Nadu Agricultural University. India.

Kirkham MB (2011) Elevated Carbon Dioxide: Impact

on Soil and Plant Water Relations. CRC Press, New

York.

Newman JP (2014) Container Nursery Production and

Business Management Manual. University of california.

Resh HM (2015) Hydroponics for the Home Grower.

CRC Press, USA.

Rodriguez WM (2011) Effects of elevated CO2 on

growth, development, nutrient concentration and insect

performance of plants grown at sub-optimal temperature.

MS thesis, Ohio State University, USA.

Salunkhe DK, Bhat NR, Desai BB (2012) Postharvest

Biotechnology of Flowers and Ornamental Plants.

Mahatma Phule Agriculture University. India.

Schwarze D (1993) Carbon Dioxide Enrichment In The

Greenhouse. Minnesota Flower Growers Bulletin. Vol.

42, No. 1: 8-13.

Sylvan H (1992) Rising Carbon Dioxide Is Great for

Plants. Academic J, Policy Review, No. 62.

Thongbai P, Kozai T, Ohyama K (2010) CO2 and air

circulation effects on photosynthesis and transpiration of

tomato seedlings. Scientia Horticulturae. 126, 338-344.

Vandenberg GA, (1999) CO2 in greenhouse horticulture.

Applied Plant Research. 3rd ed. Wageningen, UR.

VanLabeke MC, Dambre P (1998) “ Effect of

supplementary lighting and CO2 enrichment on yield and

flower stem quality of Alstroemeria cultivars,” Sci Hort,

Vol. 74, No. 4, pp. 269-278.

Wang YL Huang ZZ, Sun R, Chen FD, Teng NJ (2010)

“ Effects of elevated CO2 on vase quality, physiological

and structural characteristics of cut Chrysanthemum,”

Sci Agric Sinica, Vol. 43, No. 21, pp. 4463-4472.

Zhang FF, WangYL, Huang ZZ, Zhu XC, Zhang FJ,

Chen FD, Fang WM, Teng NJ (2012) Effects of CO2

Enrichment on Growth and Development of Impatiens

hawkeri. The Sci World J. Vol.12, 1-9.

وزنه اثرات غنی سازی دی اکسیدکربن بر تراکم ر-5-3
برگ گیاهان جعفری، ابری و رعنا زیبا  

درروزنه113/4میانگینباجعفریگیاهکهدادنشانحاضرتحقیقنتایج
واحددریاروزنهتراکماززیبارعناوابریبامقایسهدرمربعمترمیلی
دریجعفرگیاهبرایایروزنهتراکم.بودبرخوردارباالتریسطح
هایینمیانگباترتیببهنیزمولبرمیکرومول1050و700هایغلظت
مقادیرینکمتروبیشترین(مربعمترمیلی)سطحواحددر93/4و137/2

مورددیگرگیاهدودرکهبودحالیدراین.(5نمودار)دادنشانرا
درهاوزنهرتعدادکربن،اکسیددیغلظتافزایشباتدریجبهآزمایش

.(5نمودار)یافتافزایشسطحواحد

و نوع  ( لمیکرومول بر مو)اثر متقابل غلظت دی اکسیدکربن -5نمودار 
(1)گیاه بر تراکم روزنه 
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نگ دیمزایای حاصل از عمل آوری و نقش اکسترو
بر ترکیبات خوراک در تغذیه طیور

یاسر رحیمیان، دانشجوی دکتری علوم دامی، داشنگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
مهدی مقدم، دکتری علوم دامی ، دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

مقاله علمی

این.دشومیانجامجیرهدراولیهغذاییموادازبرداریبهرهدادنافزایشبرایکهاستاعمالیشاملخوراکآوریعملیافرآوری
ازهاستفادمی توانعمل آوریروش هایانواعاز.یابدبهبوددامبدندرجذبوهضمتاکندمیایجادغذاییمادهدراثراتیاعمال

روشرایج ترینحرارتازاستفادهباعمل آوری.(2001ملی،تحقیقاتانجمن)بردنامرادوهرازترکیبییاوشیمیایی،موادوحرارت
کرداشارهاکسترودوپلتکردن،برشتهپختن،بهمی توانحرارتیروش هایرایج تریناز.(1986همکاران،وپینا)می باشداستفادهمورد

ازینپروتئتجزیه پذیریکاهشباعثحرارت.استدهیحرارتفیزیکیعمل آوریروشمتداول ترین.(1393همکاران،ونیافتاح)
حرارتاما.ی شودم(شدنقهوه ایواکنش)کربوهیدرات-پروتئینوپروتئین-پروتئینعرضیپیوندهایایجادیاوواسرشتیطریق
.(1995آین گالس،ومشتاقی نیا)می شودآرژنینوسیستینلیزین،ویژهبهحساسآمینواسیدهایتخریبباعثزیادی

:اشاره
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عمل آوری حرارتی
بینوداخلدرعرضیپل هایایجادسببحرارتیعمل آوری
کاهشراینپروتئحاللیتوشدهکربوهیدرات هاباپپتیدیزنجیره های

وآوندرحرارتدادن،تفتشاملعمل آوریروشچندین.می دهد
روغنییدانه هاتغذیه ایارزشافزایشسببفشارتحتنمودنرشته ای
.(1993همکاران،وزولیتس)می شوند

وحرارتدرجه یعاملدوحرارتی،عمل آوریشدنواقعمؤثربرای
تفتمانندروش هابرخیدر.هستندکنندهتعیینعمل آوریزمانمدت
مدتبرای(سانتیگراددرجه400تا300حدود)باالدماهایازدادن،
دماهایازآوندرحرارتماننددیگربرخیدرو(دقیقه3تا1)کوتاه

3تا2)طوالنی ترمدتبرای(سانتیگراددرجه180تا120)پایین تر
.(1993همکاران،وامانوالسون)می شوداستفاده(ساعت

موادبهآسیبکمترینکهحرارتیعمل آورینوینروش هایاز
درهکاشارهکردناکسترودبهمی توانداردپیدرراشدهعمل آوری

.می گرددبحثتفصیلبهزیر

)آبی-حرارتیعمل آوری hydrothermal)ضعیفپیوندهایمی تواند
آسیباستممکنحدازبیشحرارتامابشکندراپلی ساکاریدهامیان
.(1996،همکارانومکدوگال)دهدافزایشراآمینواسیدهاوپروتئینبه
افزایشراهضمیویسکوزیتهمعموالًحرارتیعمل آوریعالوه،به

درمنفیاثراتمی تواندکه،(2012همکاران،وورایس-دی)می دهد
در.(1996آننیسون،واسمیتس)باشدداشتهغذاییجذبوهضم

آسیاباثرات،(2012همکاران،وپیوستجنس)قبلیبرون تنیمطالعات
باراراتذاندازهدقیقخیلیصورتبهکمباینکهتکنیکیمرطوب
ملعازترکیبیکهکردناکسترودومی دهدکاهشکردنمرطوب
والیتیکپکتآنزیم هایباترکیبدراستبرشوآبی-حرارتیآوری

.استشدهگزارش
ندادبهبودراNSPآزمایشگاهیحاللیتتنهاییبهآوریعملاگرچه

آنزیمازمؤثراستفادهبرایعمل آوریتکنولوژیکهشددادهنشانولی
.(2014همکاران،وورایسدی)استالزم
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تصنعدرمی توانآنازکهاستتکنیکیوروشاکستروژن
همکاران،وفالحی؛2011همکاران،وعیادی)آبزیانخوراک

تیلر،ونایافر-هود)انسانو،(2012موسوکوماراپان،)سگ،(2013
وکخوخوراکتهیهوفرآوریبرایکمتروسعتدرو،(2010
.(a,b2010همکاران،واُریسچاک)کرداستفادهطیور

ازهکاست(حرارتی-آبی)هیدروترمالعمل آورییکاکستروژن
بهبودبرایمختلفزمان هایباحرارترطوبت،فشار،ازترکیبی

موردخوراکمغذیاجزایغذاییارزشوفیزیکیساختمان
همکارانوعیادی.(2013همکاران،وفالحی)می گیردقراراستفاده

شخوبهبودضدتغذیه ای،عواملکاهشکهداشتنداظهار(2011)
تفادهاسمزایایازخوراکیموادهضمقابلیتشدنبهتروخوراکی

.هستنداکستروژناز
خوراکازاستفادهکهکردندگزارش(2015)همکارانواوپکیو

یسه هایکاندازهدرتفاوتیشاهدخوراکبامقایسهدرشدهاکسترود
Gut)بزرگروده segment)کهداشتندبیانهمچنین.نکردایجاد

ماادادکاهشرامعدهپیشوسنگدانوزنشدهاکسترودخوراک
یجاداگوارشدستگاهقسمت هایسایراندازهدرمعنی داریتأثیر
.نکرد

ضدتغذیه ایعواملبرکردناکسترودتأثیر
کنجالهرایبجایگزینیعنوانبهپرچربسویایدانهازاستفادهاخیراً
موردیگوشتهایجوجهغذاییجیرهدراستفادهبرایچربیوسویا
پرچربسویایدانه.(1392همکاران،وژاله)استگرفتهقرارتوجه
دررانآازاستفادهکهمی باشدمختلفضدتغذیه ایموادحاویخام
مهمتریناز.(1993موناری،)استکردهمحدودطیورغذاییجیره
آنزیممهارکننده هایبهمی توانخام،سویایضدتغذیه ایمواد

کرداشارهین هاساپونوآنتی ژنیکپروتئین هایلکتین ها،تریپسین،
.باشندداشتهرطیودرفیزیولوژیکیمختلفمنفیاثراتمی توانندکه

سیلز،)کآنتی ژنیپروتئین هایکهداده اندنشانتحقیقاتهمچنین
مکاران،هودیونسفورد)تریپسینمهارکننده هایولکتین ها،(2000
خاطمشناسیریختبرمنفیاثراتنشدهعمل آوریسویای(1989
.داردکوچکروده

وهدوایتِ)ساپونین هاو(2005کاآیال،)لکتین هادیگر،طرفیاز
فزایشاکهسازندمختلنیزراکبدسیستمقادرند(1981همکاران،

آالنینو(AST)آمینوترانسفرازآسپارتاتآنزیم هایمیزان
ازشاخصیمی تواندجوجهخونجریاندر(ALT)آمینوترانسفراز

ازبعضی.(1996وست،وچاتیال)باشدکبدیآسیب هایاین
یعمل آورسویایدرایزوفالوونوییدهاکهدادندگزارشمحققان

راچربی هاوسترولکلمتابولیسمغیرمستقیمیامستقیممی توانندنشده
.(1995پوتتر،)دهندقرارتأثیرتحت

با توانندمیکهاستضدتغذیه ایموادازدیگریکینیزساپونین ها
اهشکراآنجذبودادهافزایشراآندفعکلسترول،بهاتصال
مواداینازبسیاریمی تواندسویادانهحرارتیعمل آوری.دهند

.(1984همکاران،وساتحه)نمایدغیرفعالراضدتغذیه ای
درهکاستاکستروژنحرارتی،عمل آوریمؤثرروش هایازیکی
زمانمدتدرباالفشاروحرارتتحتروغنیدانه هایروش،این

اکستروژندر.(1983آسپ،وبجورک)می گیرندقرارکوتاه
وارداربختزریقکاندیشنرهایطریقازاضافیرطوبتمرطوب،
.می شودعمل آوریسیلندر

درضدتغذیه ایموادازمقادیریدانه،کردناکسترودازپس
وعملکردمی توانندهنوزکهمی مانندباقیتجاریدانه های

قرارأثیرتتحتراطیورفیزیولوژیکیومورفولوژیخصوصیات
کرده اندگزارشمحققانازبرخی.(1392همکاران،وژاله)دهند
مکنموبودهمقاومنیزباالدمایبهلکتینمانندضدمغذی هاکه

اندازههبضدمغذی هاکاملبردنبینازبرایحرارتیتیمارهایاست
دمایمحدودهمعموالً.(2004همکاران،وفاسینا)نباشندمؤثرکافی

می باشدسانتیگراددرجه170تا140بیناکستروژنعمل آوری های
.(1392همکاران،وژاله)

اظهارمرطوباکستروژنبارابطهدر(1391)همکارانومیرقلنج
تغذیهمسیستوسیلهبهسویادانه هایعمل آوریایندرکهداشتند

باسسپومی شودکاندیشنرواردیکنواختصورتبهمارپیچی
حرکتبااکسترودر،داخلوشدهگرمومرطوبداغ،بخار

به.دمی کننحرکتجلوسمتبهسیلندردرونمارپیچچرخشی
ری،عمل آوفشار،پیوستهافزایشتحتدانه هاروش،اینوسیله

سیاربآناعمالزمانمدتودماکنترل.می شوندپختهواکسترود
ظحفوسویاضدمغذیموادشدنغیرفعالبینبایدوبودهمهم

زیراباشدقراربرمناسبیتعادلدانهآمینواسیدهاباالیفراهمیقابلیت
میفراهقابلیتکاهشباعثباالدمایدرمیالردواکنشایجاد

ووکاکانکی)می گرددرشدکاهشوسویاضروریآمینواسیدهای
.(1996همکاران،
دراللاختطریقازراغذاییهضمقابلیتاستممکناکستروژن

دهدزایشاففیزیکیویژگی هایتغییرطریقازیاسلولیدیواره
 تواندمیترکیب،دریاتنهاییبهفوق،استراتژی.(1991کامایر،)

.دهدشافزایجوانپرندگانبرایمخصوصاًراغذاییهضمقابلیت
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خوراکغذاییارزشبرکردناکسترودتأثیر
یفیتکمیزانبرحرارتمیزانکهمی دهندنشانآزمایشگاهینتایج

یشنهادپواستداشتهمعنی داریاثرشدهاکسترودسویاکنجاله
بهدبایسویاکنجالهعمل آوریبرایالزمحرارتمیزانکهمی شود
ثرحداکبهراکوچکرودهدرموجودلیزینمیزانکهباشدحدی
در،(1991)ساتروفالدنت.(1991همکاران،وفالد)برساندخود

وخامایسویوشدهاکسترودسویافتفولرویبرکهمقایسه ای
رسدستدرلیزینمیزانکهدادندنشاندادند،انجامسویاکنجاله
لیزینمیزانولیبودهخامسویایازپایین ترپرچربسویایبرای

وریالپ.استبودهخامسویاازباالترمراتببهشکمبهازعبوری
درجه140دمایدرراسویادانهازنمونه هایی،(1997)همکاران
اخصشکهدادندنشانوکردنداکسترودثانیه20مدتبهسانتیگراد

سویایدر0/05بهخامسویایدر2/30ازمیانگیناوره آزفعالیت
.رسیدشدهاکسترود

دراسویپروتئینحاللیتکهدریافتندهمچنینمحققاناین
دردرصد67بهخامسویایدردرصد90ازپتاسیمهیدروکسید

ازنمونه هایی،(1987)همکارانولیسون.رسیدشدهاکسترودسویای
سانتیگراددرجه140و80،100،120دماهایدرراسویادانه

درجه،140تامذکوردماهایکهدادندنشانوکردنداکسترود
گرممیلی4)قبولقابلحدبهراتریپسینبازدارندهغلظتنتوانست

سویایدانهدرصد20سطحدرنیزجوجه هارشدوبرساند(گرمبر
.گرفتقرارتأثیرتحتدیده،حرارت

خوراکتولیددراکسترودینگکاربرد
ختیارادررااولیهموادوشرایطازایمجموعهاکستروژنلوژیتکنو

وانتمیآنهاتغییرباکهدهدمیقرارغذاییصنایعمتخصصان
چهاگر.نمودعرضهبازاربهوتولیدراجدیدیغذاییمحصوالت

بودندناکستروژباشدهتهیهتجاریمحصوالتاولینجزوهااسنک
بادیگرغذاییوادامازاریاابسیفرآیند،اینازاستفادهباروزهاااماما

تاراذکورممشکالتتوانمیاکستروژنتکنولوژیازاستفادهبا
کیفیخواصدارایغذاییمحصوالتوحلزیادیحد

درصیمشخکلیقاعده.نمودعرضهبازاربهوتولیدتریمناسب
موادایهتغذیکیفیتوخواصبراکستروژنتأثیرنحوهمورد

.نداردوجودغذایی
رایطشتحتهاریزمغذیرویبرایپایهتحقیقاتتوجهقابلبخش

درمؤثرپارامترهایازکهاستشدهانجام1990دههدراکستروژن
حیطراوقالبنوعبهتوانمیشدهاکسترودموادایتغذیهخواص

رعتسومارپیچسرعتاکسترودر،بدنهدمایآب،بخارتزریقآن،
.(2007آسپ،وبجورسک)نموداشارهاکسترودرداخلبهموادتغذیه

برخیروژن،اکستطیدرهاویتامینرفتنبینازبهمربوطهاینگرانی
ازپسپریاسصورتبهراهاویتامینتاداشتآنبرراتولیدکنندگان

دوسیژناکوحرارتمتأسفانه.نماینداضافهغذاییموادبهاکستروژن
ردهکتخریبراوابستهکاروتنوئیدهایوAویتامینکههستندعاملی

سازپیشواکسیدانآنتییکعنوانبهبتاکاروتن.برندمیبینازو
.استناپایدارحرارتتأثیرتحتAویتامین
باعثسانتیگراددرجه200به125ازاکسترودردمایافزایش
هایویتامین.گرددمیگندمآرددرآنهادرصد50ازبیشکاهش

DوKدروالًمعموهستندپایدارنسبتاًغذاییموادفرآیندطیدر
اماشوندینماستفادهانسانیمصارفبرایشدهاکسترودغذاییمواد
شدهخشکوشدهاکسترودگندمآرددرباقیماندهEویتامینمیزان

حضوردر.شدگزارشدرصد20ازکمترغلتکیکنخشکبا
.شودمیتخریبCویتامیناکسیژن،وحرارت

درباالدماهایدرگندمآرداکستروژنعمل آوریدرویتامیناین
ازتیامین.یافتکاهش(درصد10)پائیننسبتاًرطوبتمقادیر
بهارحساسیتترینبیشکهاستآبدرمحلولهایویتامین
،(آبافزودنبدون)موادخشکاکستروژنطیدر.داردحرارت

نیاسینهکاستحالیدراینگردید،گزارشتیامینباالیهایاُفت
.(2004چویان،وانوکامیر)ندادندنشانرااُفتیریبوفالووینو
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نونکتا.شودمیتولیدنیزباالایتغذیهارزش
مصرفمیزانمورددرایجانبههمهمطالعه

مااباشدنمیدسترسدرشدهاکسترودغذاهای
ازیدجدغذاییموادتهیهدراکسترودرهاقابلیت
رایبمناسبیمبنایتواندمیاولیهموادمخلوط
ربازابهآنهاارائهوفراسودمندغذاهایتوسعه

.(2006همکاران،ودالوالی)گرددمصرف
بهمعموالًکاربردیخواصدارایاولیهمواد

برایمناسبیارگانولپتیکیخواصازتنهایی
باکهآنحالنیستند،برخوردارمستقیممصرف
غذاهایبهتوانمیاکسترودرهاازاستفاده
فمصربرایمناسبکیفیخواصباجدیدی
فمصرمثالعنوانبه.یافتدستکنندگان
مچونهمشکالتیعلتبهغالتهایدانهمستقیم
امااست،هنگرفتقراراستقبالموردنامناسببافت
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اماشوندمیمحسوبانرژیایذخیرهمنابععنوانبهلیپیدهااگرچه
معموالً.گرددمیمشکالتیبروزباعثآنهاحدازبیشمصرف

درصد10ازکمترچربیمیزاندارایشدهاکسترودموادفرموالسیون
دریتکنولوژیکمشکالتباعثباالترچربیمیزانزیراباشدمی
ووادمبینکماصطکاککهطوریبهگرددمیاکسترودراندازیراه

اآنهجایدرحرکتوجلوبهحرکتعدمباعثاکسترودردیواره
.گرددمی

میزانبادهشاکسترودگندمکاملآردوگندمسبوسشیمیاییآنالیز
مقادیرحاویشدهاکسترودگندمسبوسکهدادنشانچربیمشخصی
کهدمگنآرددرشدهمتصلچربیمقداروبودهآزادچربیبیشتری
.(2004چویان،وانوکامیر)بودباالتردارد،بیشترینشاسته

ایتغذیهوکیفیخواصاُفتعمدهدالیلازیکیهاچربیاکسیداسیون
اهکوتزمانعلتبهکهرسدمینظربهاگرچه.باشدمیغذاییمواد

یردگنمیصورتهاچربیاکسیداسیوناکستروژن،طیدرعمل  آوری
رخیوناکسیداستولیدیشدهاکسترودمحصوالتدارینگهطیدراما
.(2007آسپ،وبجورسک)دهدمی

هایقسمتاکستروژن،طیدراستممکنباالفیبردارایغذاهای
افزایشباعثامرهمینوسائیدهرامارپیچواکسترودرپوستهداخلی
هرگونهواکستروژن.گرددمیشدهاکسترودمواددرمعدنیمواد

رفمصودریافتمیزانبرمعدنیموادرویبرآنازحاصلتغییرات
ان،همکاروفاردت)نداشتتأثیریگندمسبوسرویوآهنعناصر
ودنبدسترسدرتأثیریاکستروژنعملیاتدیگرسویاز،(1999

.نداشتسمولینامخلوطدررویعنصربیولوژیکی
دراستنممکمعدنیموادبیولوژیکیبودندسترسدراُفتحقیقتدر

تحقیقات.دهدرخفیتاتوایتغذیهفیبرباالیمقادیرحاویغذاییمواد
رویتأثیریمارپیچسرعتتغییرکهبودآنازحاکیآمدهعملبه

محلولغیررفیبمیزانامانداشتگندمسبوسدرفیتاتباقیماندهمیزان
داج.یافتکاهشاکستروژنازپسبرنجودوسرجویسبوسدر

دوسرویجشدهاکسترودسبوسشدباعثهانمونهاینازفیتاتکردن
ایطشردررویوکلسیمبیشتریمقدارکردنباندقدرتبرنجو

وورسکبج)نداشتتأثیریمسرویبراماباشدداشتهراآزمایشگاهی
.(2007آسپ،

نیازهایبهوجهتبااکستروژنوتغذیهزمینهدرمتنوعیبسیارتحقیقات
حاضرقرن.باشدمیبینیپیشوتصورقابلعرصهایندرگسترده
فراهمیهتغذتوسعهوبهبودبرایراگوناگونیهایفرصتوامکانات

.وندشمیمحسوبراهایندرمفیدیابزارهایاکسترودرهاواستکرده
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وصیات رشد بر خصبررسی تاثیر انواع غلظت های اکسین 
Crocus sativus)زعفران  L.)

شکده  مجید رستمی، محمدحسن ابراهیم پور، عیسی انصاری، فرهاد عابدی؛ دانشجویان کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دان
کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

  علی سروش زاده، دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

مقاله علمی

مدیریتدرایدبرواینازواستگرفتهقرارتوجهموردپایدارکشاورزیگسترشبهتوجهبااخیردههدرگیاهیهورمون هایکاربرد
استایرانییدارووکشاورزیمحصوالتترینمهمازیکیزعفران.گیردقرارارزیابیموردداروییوگیاهانزراعیگیاهانتلفیقی

درآنملکردعمیزانولیمی باشدداراراکشتزیرسطحبیشترینایراناینکهوجودبا.داردنفتیغیرصادراتدرمهمینقشکه
اولسالدرزعفرانرشدرویاکسینانواعمختلفهایغلطتاثربررسیپژوهش،اینازهدف.استاندکجهانیتولیدبامقایسه
غلظتسهشامللاوفاکتور.شدانجاممزرعهشرایطدرتصادفیکاملبلوکطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایشاین.بودرشد

IBA(50،100موالرمیلی150و)2,4غلظتسهشاملدومفاکتورو-D،50،100کردنآغشتهصورتبهوبود(موالرمیلی150و
جوانهافزایشباعث(موالرمیلی)150و100هایغلظتدرتوفوردیکهدادنشاننتایج.شداعمالساعت24مدتبهزعفرانبنه های
موالرمیلی150غلظتدراسیدبوتریکایندولتیمار.گردیدشاهدواسیدبوتریکایندولتیماربهنسبتجانبی،هایجوانهتعدادزنی،
ازفوقتیماردوغلظت هایولیگردیدتوفوردیتیماربهنسبتزنیجوانیکاهشباعثوشاهدبهنسبتزنیجوانیافزایشباعث
افرایشباعثموالرمیلی150غلظتدرتوفوردیکهدادنشانتحقیقایننتایجهمچنان.نداشتندهمباداریمعنیتفاوتگلدهیلحاظ
نشانآزمایشنتایجکلیطوربه.گردیداسیدبوتریکایندولتیمارهایغلظتبهنسبتریشهتروزنوریشهخشکوزنریشه،طول
.بخشیدواهدخبهبودرشداولسالدررازعفرانرشدیصفاتاکسینهورموندرکاشتازقبلزعفرانهایبنهکردنآغشتهکهداد

زعفرانریشه،گلدهی،اکسین،:کلیدیواژگان

:چکیده

44

مقدمه 
Crocus)زعفران sativaus L.)وگرمسیرینیمهساله،چندگیاهی

غربوایمدیترانهمناطقدرعمدتاگیاهاین.(3)استدوستسرما
گرمانیتابستوسردزمستاندارایکهایرانبارانکممناطقدروآسیا
ازاستگیاهاینمحصولکهزعفرانماده.(6)داردگسترشباشند،می

ولمحصترینگرانعنوانبهوآیدمیدستبهآنشاخهسهکالله
دارایمادهاین.(4)استشدهشناختهجهاندرداروییوکشاورزی

دضوسرطانضداثردارایوبخشآرامجملهاززیادیدرمانیخواص

ند،موثرگیاهانرشددرزیادیبیرونیودرونیعوامل.(6)میباشدالتهاب
عهدههاهورمون.بردناممیتوانراهاهورموندرونیعواملترینمهماز

گیاهانیکرپمختلفنقاطدرکههستندفرآیندهاییهماهنگیودارتنظیم
.(1)گیردمیصورت
کهمی شوندتقسیمرده5به(هاهورمون)گیاهیرشدهایکنندهتنظیم
دآبسزیکاسیواتلین،(جیبرلین ها)،(سیتوکنین ها)،(اکسین ها)شامل

D-2,4مانندمصنوعیوIBAمانندطبیعیگرهدوبهاکسین ها.می باشند

متاانوعنگاایاهانموورشددرهاآکساایننقاش.می شوندبندیتقسیم
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دروهشدریشهتشکیلباعثباالغلظت هایدراین کهجملهازاست،
.(8)می شوندجوانهتشکیلموجبپایینغلظت های

500تا100)جیبرلینمختلفهایغلظتبازعفرانپیازهایکههنگامی
غلظتشافزایباجوانهگلدهی،تعدادشدند،کشتوتیمار(موالرمیلی

پیازهایکهشدگزارشدیگریآزمایشدر.(7)یافتبهبودجیبرلین
گرادسانتیدرجه20و15دماییدرکهجیبرلینبازعفرانشدهتیمار
سایرترازبیشآنهاریشهخشکوتروزنوریشهتعدادبودند،کردهرشد
واندمی تاکسین هاجملهازطبیعیهورمون هایازاستفاده.(2)بودپیازها
اینازهدفرواینازونمایدبازامروزکشاورزیدرنوایدریچه
رشدییاتخصوصبراکسینانواعغلظت هایازاستفادهارزیابیتحقیق
.بودرشداولسالدرزعفران

روشومواد
کامالطرحقالبدرفاکتوریلصورتبه1393سالدرپژوهشاین

طتغلشاملاولفاکتور.شدانجاممزرعهشرایطدرتکرار3باتصادفی
IBAسهشاملدومفاکتورو(موالرمیلی150و50،100)سطحسهدر
درنظرموردهایغلظت.بودموالرمیلی150وD(50،100-2,4سطح

دبعواتنخابزعفرانبنهتا700آزمایشایندر.گردیدتهیهآزمایشگاه
دردهشامادههابنهوگرفتصورتهابنهاینرویاولیهکنیپوست

IBAوD-2,4الذکرفوقهایغلظتدرساعت24مدتبهآزمایشگاه

مزرعهدرشدهآغشتههایبنهبعدوشدندآغشتهساعت24مدتبه
عفرانزهایبنهکاشتازپسهفتهیکبرداری هانمونه.شدندکشت

ازرانزعفموروفولوژیکصفاتبرداری هانمونهایندرگرفت،صورت
ولطگلدهی،تعدادجانبی،جوانهتعداداصلی،هایجوانهتعدا:جمله
وهتجزی.شدندگیریاندازهریشهخشکوزنوریشهتروزنریشه،
توسطتیمارهامیانگینمقایسهوSASافزارنرمتوسطهادادهتحلیل
.شدبررسیLSDآزمون

بحثونتایج
برIBAوD,4-2(موالرمیلی150و50،100)هایغلظتاثر

زعفرانزنیجوانه
ووردیتوفتیمارهایتأثیرتحتمعنی داریبطورزعفرانزنیجوانه
توفوردی،تیماردر.(1-1جدول)گرفتقراراسیدبوتریکایندول
(موالرمیلی100)غلظتدر(جوانه80)زنیجوانهمقداربیشترین
تفاوت(جوانه68)موالرمیلی150غلظتباآمارینظرازکهشدمشاهده

مقدارکاهشبااسیدبوتریکایندولهایغلظتدرزعفرانزنیجوانه
غلظتدر(جوانه28)آنمقدارپائین ترینونکردپیداکاهش،غلظت
توفوردیموالرمیلی100و150غلظت.آمدبدستموالرمیلی100

موالرمیلی150و100هایغلظتبهنسبترازنیجوانه%48توانست
.دهدافزایشاسیدبوتریکایندول

ودندششاهدتیماربهنسبتزنیجوانهافزایشباعثفوقتیماردو
بهبتنسرازعفرانزنیجوانهتوانستتوفوردیموالرمیلی150غلظت
.(1-1شکل)دهدافزایش%90شاهدتیمار

برIBAوD,4-2(موالرمیلی150و50،100)هایغلظتاثر
زعفرانجانبیهایجوانه
رتأثیتحتمعنی داریبطورزعفرانجانبیهایجوانهزنیجوانه

.(1-1جدول)گرفتقراراسیدبوتریکایندولوتوفوردیتیمارهای
در(جانبیجوانه40)زنیجوانهمقداربیشترینتوفوردی،تیماردر

150غلظتباآمارینظرازکهشدمشاهده(موالرمیلی150)غلظت
زنیجوانه.(1-2شکل)نداشتتفاوتی(جانبیجوانه39)موالرمیلی

داپیکاهشغلظت،مقدارکاهشباتوفوردیهایغلظتدرزعفران
میلی50غلظتدرنیز(جانبیجوانه16)آنمقدارپایین ترینوکرد

رداسیدبوتریکایندولموالرمیلی50غلظتباکهشدمشاهدهموالر
.(1-2شکل)گرفتقرارآماریگروهیک

زنیجوانه.(1-1شکل)داشتداریمعنی
دارمقکاهشباتوفوردیهایغلظتدرزعفران
آندارمقپایین ترینوکردپیداکاهشغلظت،

مشاهدهموالرمیلی50غلظتدرنیز(جوانه57)
کبوتریایندولموالرمیلی50غلظتباکهشد

.(1-1شکل)داشتداریمعنیتفاوتاسید
ایندولمختلفهایغلظتتیمارهایدر

66)یزنجوانهمقداربیشتریناسیدبوتریک
کهشدمشاهدهموالرمیلی150غلظتدر(جوانه

28)موالرمیلی100غلظتباآمارینظراز
.داشتداریمعنیتفاوت(جوانه
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جوانه26)انبیججوانهمقداربیشتریناسیدبوتریکایندولمختلفهایغلظتتیمارهایدر
22)موالرمیلی150غلظتباآمارینظرازکهشدمشاهدهموالرمیلی100غلظتدر(جانبی
وتریکبایندولهایغلظتدرزعفرانجانبیهایجوانهزنیجوانه.نداشتتفاوتی(جوانه
غلظتدر(جوانه16)آنمقدارپائین ترینوکردپیداکاهش،غلظتمقدارکاهشبااسید
زنیجوانه%60توانستتوفوردیموالرمیلی100و150غلظت.آمدبدستموالرمیلی50
یمارتدو.دهدافزایشاسیدبوتریکایندولموالرمیلی150و100هایغلظتبهنسبترا

توانستموالرمیلی150غلظتوشدندشاهدتیماربهنسبتزنیجوانهافزایشباعثفوق
.(1-2شکل)دهدافزایش%90شاهدتیماربهنسبترازعفرانجانبیهایجوانهزنیجوانه

گلدهیبرIBAوD,4-2(موالرمیلی150و50،100)هایغلظتاثر
نگرفتقرارداسیبوتریکایندولوتوفوردیتیمارهایتأثیرتحتچندانزعفرانگلدهی

باکهموالرمیلی150غلظتدرگلدهیتعدادبیشترینتوفوردی،تیماردر.(1-1جدول)
ایندولتیمارباتوفوردی.(1-3شکل)نداشتداریمعنیتفاوتموالرمیلی100غلظت

.(1-3شکل).نداشتندهمباداریمعنیتفاتاسیدبوتریک

ریشهطولبرIBAوD,4-2(موالرمیلی150و50،100)هایغلظتاثر
اسیدتریکبوایندولوتوفوردیتیمارهایتأثیرتحتمعنی داریبطورزعفرانریشهطول
غلظتدر(سانتی متر8/6)ریشهطولبیشترینتوفوردی،تیماردر.(1-1جدول)گرفتقرار

(مترسانتی6/33)موالرمیلی100غلظتباآمارینظرازکهشدشاهدهاام(موالرمیلی150)

زعفرانزنیجوانه.(1-2جدول)داشتتفاوتی
،غلظتمقدارکاهشباتوفوردیهایغلظتدر

آنطولمقدارپایین ترینوکردپیداکاهش
موالرمیلی50غلظتدرنیز(مترسانتی3/57)

ایندولموالرمیلی50غلظتباکهشدمشاهده
داشتداریمعنیتفاوتاسیدبوتریک

.(1-2جدول)
یکبوترایندولمختلفهایغلظتتیمارهایدر

(مترسانتی4/85)ریشهطولمقداربیشتریناسید
نظرازکهشدمشاهدهموالرمیلی150غلظتدر

(مترسانتی3/12)موالرمیلی100غلظتباآماری
درزعفرانریشهطول.داشتداریمعنیتفاوت
مقدارکاهشبااسیدبوتریکایندولهایغلظت
آنطولترینکموکردپیداکاهش،غلظت

بدستموالرمیلی50غلظتدر(مترسانتی2/12)
.(1-2جدول)آمد

میلی150و50،100)هایغلظتاثر
زعفرانتروزنبرIBAوD,4-2(موالر
تأثیرتحتمعنی داریبطورزعفرانریشهتروزن

قرارداسیبوتریکایندولوتوفوردیتیمارهای
.(1-1جدول)گرفت

ریشهرتوزنمقداربیشترینتوفوردی،تیماردر
میلی150)غلظتدر(مربعمتردرگرم8/62)

100غلظتباآمارینظرازکهشدمشاهده(موالر
یمعنتفاوت(مربعمتردرگرم5/21)موالرمیلی
.(1-2جدول)داشتداری
باتوفوردیهایغلظتدرزعفرانریشهتروزن

وکردپیداکاهشغلظت،مقدارکاهش
نیز(مربعمتردرگرم3/57)آنمقدارپایین ترین

تغلظباکهشدمشاهدهموالرمیلی50غلظتدر
معنیتتفاواسیدبوتریکایندولموالرمیلی50

.(1-2جدول)داشتداری
یکبوترایندولمختلفهایغلظتتیمارهایدر

درگرم3/55)ریشهتروزنمقداربیشتریناسید
شدمشاهدهموالرمیلی100غلظتدر(مربعمتر
غلظتدرزعفرانریشهتروزن..(1-2جدول)

مقدارکاهشبااسیدبوتریکایندولهای
آنمقدارترینکموکردپیداکاهشغلظت،

موالرمیلی50غلظتدر(مربعمتردرگرم2/77)
میلی150غلظتباآمارینظرازکهآمددستهب

ارقرگروهیکدر(مربعمتردرگرم2/66)موالر
.(1-2جدول)گرفت
توانستتوفوردیموالرمیلی100و150غلظت

و100هایغلظتبهنسبتراریشهتروزن70%
یشافزااسیدبوتریکایندولموالرمیلی150
.(1-2جدول)دهد
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بر وزن خشک IBAو D,4-2( میلی موالر 150و 100، 50) اثر غلظت های
ریشه زعفران

بوتریکولایندوتوفوردیتیمارهایتأثیرتحتمعنی داریبطورزعفرانریشهخشکوزن
خشکوزنمقداربیشترینتوفوردی،تیماردر.(1-1جدول)گرفتقرار%1سطحدراسید
باآمارینظرازکهشدمشاهده(موالرمیلی150)غلظتدر(مربعمتردرگرم3/83)ریشه

.(1-2جدول)داشتداریمعنیتفاوت(مربعمتردرگرم2/05)موالرمیلی100غلظت
وکرداپیدکاهشغلظت،مقدارکاهشباتوفوردیهایغلظتدرزعفرانریشهخشکوزن

باکهشدمشاهدهموالرمیلی50غلظتدرنیز(مربعمتردرگرم0/59)آنمقدارپایین ترین
داریمعنیتفاوت(مربعمتردرگرم0/59)اسیدبوتریکایندولموالرمیلی150غلظت
.(2-1جدول)نداشت
معنیتالفاخاسیدبوتریکایندولتیمارهایغلظتبینزعفرانریشهخشکوزندرگرچه
یافتکاهشریشهخشکوزناسیدبوتریکایندولغلظتکاهشباولینشددیدهداری

.(1-2جدول)

:منابع
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بندگی تأثیر پاک سازی مواد استخراجی چوب بر چس

شفاف پوشه های رایج در صنعت مبلمان

ییرجاشهیددبیرتربیتدانشگاهعمران،مهندسیدانشکده،چوبصنایعتکنولوژیوعلومدانشیارغفرانی،محمد
دبیرتربیتگاهدانشعمران،مهندسیدانشکده،چوبصنایعتکنولوژیوعلومارشد،کارشناسیدانشجویساالروندیان،ابوالقاسم

رجاییشهید
رجاییشهیددبیرتربیتدانشگاهعمران،مهندسیدانشکده،چوبصنایعتکنولوژیوعلومارشد،کارشناسخسرو،خجستهسعید

مقاله علمی

Quercus)بلوطچوبیهایگونهاستخراجیموادسازیپاکتاثیربررسیحاضر،مطالعهازهدف spp)صنوبرو(Populus spp)
(سلسیوسدرجه45)گرمآبوصنعتیاستونهایحاللاز.بودچوبسطحبهاسترپلینیموکیلرهایپوشهشفافچسبندگیبر

180و120یهاسنبادهدرجهباترتیببهچوبیهاینمونهسطح.شداستفادهاستخراجیموادازچوبیهاینمونهسازیپاکبرای
Pullروشباششپوچسبندگی.شدنددادهپوششاسترپلینیموکیلرهایپوششباجداگانهفراینددودروگردیدندپرداخت

Offکهطوریبهداشتهچسبندگیبرداریمعنیتاثیراستخراجیموادازهانمونهسازیپاککهدادنشاننتایج.شدگیریاندازه
هاینمونهبینردچسبندگیافزایشبیشترین.دادندنشانخودازباالتریچسبندگیاستخراجیموادازشدهسازیپاکهاینمونه
در(مگاپاسکال8/14)چسبندگیباالتریننیزکلیحالتدر.شدمشاهدهصنعتیاستونحاللدراستخراجی،موادازشدهسازیپاک
کمترینوگردیدهمشاهداسترپلینیمپوششباوبلوطگونهدرصنعتیاستونحاللبااستخراجیموادازشدهسازیپاکهاینمونه

.آمددستبهکیلرپوششباوصنوبرگونهشاهدنمونهدر(مگاپاسکال2/01)چسبندگی
گرمآبصنعتی،استونپوشه،شفافصنوبر،بلوط،چسبندگی،استخراجی،موادسازیپاک:کلیدیواژگان

مقدمه

48

مقدمه-1
هرولوژیتکنپیشرفتوداردفراوانیکاربردکنونیجامعهدرچوب
برایمصرفموردهزارانامروزه.افزایدمیآنمصرفزمینهبرروز

درلحمصاسایربرمادهاینرقابتبرنیزآیندهدروداردوجودچوب
،بسیارکاربردهایوجودبااما.شدخواهدافزودهمختلفمصارف
بهتوانمیجملهاینازکهباشدمیهاییمحدودیتدارایچوب
)جویعواملمقابلدرچوبیهایفرآوردهوچوبپذیریآسیب
وهاکپکها،قارچ)بیولوژیکمخربعوامل،(حرارتونورباران،

اینو(...وساییدگیخورشید،نور)مکانیکیوفیزیکیعوامل،(...
یطمااحبهوشدهواکشیدگیدچارچوب،رطااوبتجااذباثردرکه

.]1[نموداشارهشدخواهدتبدیلمخربعواملیحملهبرایمناسبی
هایمقاومتکاهشبهمنجرچوبدررطوبتجذبآنبرعالوه

هبودبباکهشودسعیبایدمنظورهمینبه.]2[گرددمینیزآنمکانیکی
فظحبرعالوهزیبایی،حفظومخربعواملمقابلدرآنهایویژگی

واراستهمیندر.افزودمادهاینمصرفمواردوکاربردهابرچوبدوام
.گیرندمیقراراستفادهموردمختلفیهایروشچوبحفاظتمنظوربه

میزنیآنزیباییبرچوب،حفاظتبرعالوهکههاییروشازیکی
باوبچدهیپوشش.استهاپوشهشفافباچوبدهیپوششافزاید،
ویچوبمحصوالتمفیدعمرافزایشهایراهازیکیهاپوشهشفاف

ایهپوششاعاامالبا.استمختلفعواملمقابلدرآنهاازحافظتاام
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ودوامویافتهکاهشرطوبتجذبچوبسطحرویبرمناسب
رابچوکاربردتوانمینتیجهدروماندمیثابتمبلمانپایداری
ایداریپسنجشبرایمهممعیارهایازیکی.بخشیدبهبودوتوسعه
عوامل.]3[استزیرآیندبهآنمناسبچسبندگیها،پوشهشفاف
کهدهندرارقتاثیرتحتراچوببهپوششچسبندگیتوانندمیزیادی

بتنسبرش،جهتپوشش،نوعچوبی،یگونهبهتوانمیجملهاز
وچوبسطحپرداختنوعچوب،رطوبتدرصدپایان،بهآغازچوب

.کرداشاره...
سبندگیچبرچوبرطوبتتاثیرنتایجرویگرفتهصورتمطالعهدر

برآبایهپوجزییدواورتانپلی،(سلولزنیترو)سلولزیهایپوشش
Pinus)اسکاتلندیکاجیگونهسهروی sylvestris L)،راش
Fagusشرقی orientalis L))بلوطو(Quercus petraea L)

رطوبتدرصدکهشددادهنشاندرصد15و8،12هایرطوبتبا
چوبطحسبرشدهاعمالپوششچسبندگیرویمنفیاثرچوبباالی
اورتانلیپجزییدوپوششدرچسبندگیباالترینکهطوریبهدارد

.]4[شددیدهدرصد8رطوبتبابلوطهاینمونهرویبرشدهاعمال
بروثرمپارامترهایازیکیپایانبهآغازچوببیننسبتهمچنین

ذمنافوحفراتدارایآغازچوبکهطوریبهاستپوششنفوذ
ایندرششپوازبیشترینفوذواستپایانچوببهنسبتبازتری
پایانبهآغازچوبنسبتافزایشبانتیجهدرگرفتهصورتسطح

.]5[یابدمیافزایشنیزچسبندگی
کیلرهایوششپچسبندگیبررطوبتتاثیربررسیدیگرایمطالعهدر
بهمربوطدگیچسبنمقداربیشترینکهبودآنازحاکیاسترپلینیمو

رطوبتافزایشباودرصد8رطوبتدراسترپلینیمپوشش
اثیرتتواندمیکهعواملیازدیگریکی.]6[یابدمیکاهشچسبندگی

سبندگیچدروباشدداشتهچوبسطحبهپوششچسبندگیبرزیادی
وبچدرموجوداستخراجیموادکند،ایجاداختاللسطحبهپوشش

سطحپذیرینفوذکاهشبرزیادیتاثیراستخراجیمواد.باشدمی
همکارانوکریمی.دارندچوبدرسطحی(جذب)کششوچوب

وبچطولینفوذپذیریگیریاندازهبرمبنیایمطالعهدر(1383)
ولسلایحفرهدروناستخراجیموادکهدادندنشانمایعاتبهممرز
راهسدادانطریقازچوبنفوذپذیریبرکاهششدیدیتاثیرچوبهای
.]7[دارندسیالعبورهای

بروجهیتقابلتاثیراستخراجیموادکهنمودبیاننیز(1386)لتیباری
محلولاستخراجیموادتاثیرکلیطوربهاماداردچوبسطحیکشش

هجملازاستخراجیموادتاثیرازکمترسطحیکششبرآبدر
کششواقعدر.باشندمیآلیهایحاللدرمحلولچرباسیدهای
اهشکواستچوبسطحترشوندگیبرمؤثرعواملازچوبسطحی

کششافزایشوداردپیدرراچوبسطحترشوندگیکاهشآن،
چوبردپوششنفوذوچوبسطحترشوندگیافزایشباعثسطحی

.]8[شودمی
ردنببینازبرمبنیدیگریمطالعهدر(1392)خسروخجستهوغفرانی

درشپوشچسبندگیبرچربهایچوبسطحچرباستخراجیمواد
اثررب،چهایچوبسطحزداییچربیکهکردندبیانهاپوشهشفاف
سطوحرویبرشدهاعمالپوششچسبندگیافزایشبرتوجهیقابل

ایینپسطحیجذبچوب،استخراجیموادبردنبینازباوداردچوب
دروششپویافتهافزایشسطحچربیرفتنبینازباچربهایچوب

چوبحسطدرمناسب ترینفوذپذیریاستخراجیموادازعاریبستری
دگیچسبنوکردهایجادچوبسطحباتریقویاتصاالتوداشته

مورد)آلیقوینسبتاحاللیکاستون.]3[یابدمیبهبودپوشش
استادرقکهباشدمی(چوباستخراجیموادسازیپاکبرایاستفاده

هاولفیتوستروهاترپنها،واکسها،رزینها،چربیچرب،اسیدهای
یکعنوانبههمگرمآبو]9[نمایداستخراجسلولیدیوارهازرا

بهقادر،(چوباستخراجیموادسازیپاکبرایاستفادهمورد)حالل
آبدرولمحلپایینمولکولیوزنباهایکربوهیدراتوتانناستخراج

.]10[باشدمیچوبسلولیدیوارهدرواقع
دمواگردیدمشخصنیزگرفتهصورتمطالعاتازکهطوریبه

سطحذیریپنفوذوچوبخواصبربسزاییتاثیرتوانندمیاستخراجی
همینبه.استپوششچسبندگیبرموثرعواملازکهباشندداشتهآن

ازخشیبکردنخارجوسازیپاکاستخراجی،موادتاثیربررسیدلیل
تاهمیازپوششچسبندگیبرمختلفهایچوباستخراجیمواد

وادمتاثیربررسیپژوهش،اینازهدفلذا.استبرخوردارفراوانی
پوشهفافشازبرخیچسبندگیبرصنوبروبلوطگونه هایاستخراجی

.استکشورمبلمانصنعتدررایجهای

تجربیبخش-2
مواد-2-1
Quercus)بلوطشاملچوبیگونهدوازتحقیقایندر spp)صنوبرو
(Populus spp)سانتیبرگرم0/37و0/65مخصوصجرممیانگینبا

زیادبردکارگونهدواینانتخابمهمعامل.گردیداستفادهمکعبمتر
آنهایهدانسیتوسلولیساختاربودنمتفاوتوچوبصنعتدرآنها
یعاروبودهعادیرشدشرایطدارایشدهانتخابنمونه های.باشدمی
واکنشی،چوب های،زندهومردهگره هایشکاف،ترک،هرگونهاز

.بودندقارچیهایبیماریوپوسیدگیتاری،کج
دمای)رمگآبوصنعتیاستونتحقیقایندراستفادهموردهایحالل

و1ولجدادرآبواستونفیزیکیخواص.بودند(سلسیوسدرجه45
.]11[استمشاهدهقابل2

یپایهبرکیلروسیلرتحقیق،ایندرشدهاستفادههایپوشهشفاف
.استکیدآلرزینیپایهبر(ماتنیمه)استرپلینیموسلولزنیترات

3ولجددرتحقیقایندرشدهاستفادهموردهایپوششخصوصیات
.استشدهآورده
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کارروش-2-2
هانمونهتهیه-2-2-1

رعایتابشدندتهیهالوارصورتبهکهاستفادهموردچوبیهایگونه
دیاردرجداگانهیدستهدودرآزادهوایدرکنیخشکچوباصول
درصد10زیربهآالتچوبرطوبتماه،یکطیازپس.گرفتقرار

مترمیلی20نهاییضخامتبههاییتختهبهشدهخشکالوار.رسید
150×100×20ابعادباهاییهایینمونهبهنهایتدروشدنددادهبرش
.شدندتبدیلمترمیلی

چوبیهاینمونهاستخراجیموادسازیپاک-2-2-2
چوبی،هاینمونهاستخراجیمواد(نمودنخارج)سازیپاکبرای
اندارداستطبقصنعتیاستونهایحاللدرونمجزاصورتبههانمونه

T207-OM88 TAPPIطبقسلسیوسدرجه45دمایباگرمآبو
T204-OM88استاندارد TAPPIشدندغوطه ورساعت72مدتبه

برایهاآنها،حاللدرهانمونهوریغوطهعملیاتازبعد.]12[
کنخشکدرونگرادسانتیدرجه50دمایدرابتداشدنخشک

شدنخشکازجلوگیریبرایامراینکهشدنددادهقرارآزمایشگاهی
103±2تاکنخشکدمایسپس.بودهانمونهدرترکایجادوسریع
هب)هانمونهشدنخشکورطوبتکاهشبرایسلسیوسیدرجه
.یافتافزایش(ساعت24مدت

هانمونهدرصد،8رطوبتتاهانمونهرطوبترسیاادنبراینهایتدر
42±5نسبیرطوبتوسلسیوسدرجه20±2دمایباکلیاامااتاقدر

اکلیمشرایطدرنمونه هاقرارگیریاناازمدتاام.]13[شدنددادهقرار
.بودهفتهدو

هانمونهسطحآماده سازی-2-2-3
گیرد،صورتبایدچوبسطحپوششازقبلکهفرایند هاییازیکی

واختیکنبرایپرداختعملیات.استسنبادهباآنسطحپرداخت
آنهاسطحی هایناهمواریبردنبینازوچوبینمونه هایسطوحکردن

ظورمنهمینبه.می آیندوجودبهماشین کاریمرحلهدرکهمی باشند
زبرنبادهسازمراحلیطیبرقیدستیلرزانسنبادهتوسطنمونه هاسطح

180و120سنبادهدرجه هایباترتیببهچوبالیافجهتدرنرمبه
.]14[شدندپرداخت

هانمونهسطحدهیپوشش-2-2-4
وسیلههبچوبیهاینمونهسطوحابتداها،نمونهسطحدهیپوششبرای

.شددادهپوششپیستولهبوسیلهالیافموازیجهتدرسیلرپوشش
درجهنبادهسوسیلهبهآنهاسطوحسیلرکاملشدنخشکازبعدسپس
ازعدب.شدندکاریسنبادهکاملصورتبه360
اری،کسنبادهازحاصلغباروگردکردنپاک

دورداسترپلینیموکیلرنهاییهایپوشش
ویربرپیستولهوسیلهبهوجداگانهمرحله
اینبهیافتندانتقالچوبیهاینمونهسطوح
دادهپوششسیلرباکههایینمونهکهصورت

سسپوشدهتقسیمقسمتدوبهبودندشده
پوششباهانمونهرویکاریرنگعملیات

شرایط.گرفتصورتاسترپلینیموکیلرهای

گرفتهنظردرمشابهاستفادهموردنهایی هایپوششبرایکاریرنگ
متغیرعواملبراساسشدهتهیههاینمونهبندیترکیب4جدولدر.شد

.استشدهدادهنشانبررسیمورد

پوششچسبندگیگیریاندازه-2-3
هایقطعهشده،دادهپوششچوبیهاینمونهشدنخشکازپس

یوسیلهبهومترمیلی20قطرباآلومینیومجنساز(دالی)ایاستوانه
درگرم150±10میزانباآلمانکشورساختجزئیدواپوکسیچسب

هانمونهرویبرسلسیوسدرجه20دماییشرایطدرمربعمترهر
دماییشرایطدرساعت24مدتبهشدنخشکبرایوشدندچسبانده
.]15[گرفتندقرارمذکور

بندگیچستستدستگاهیوسیلهبههانمونهدرپوششچسبندگی
PosiTestاتوماتیک AT0/3کششسرعتباآمریکاکشورساخت

D-4541استاندارداز.شدندگیریاندازهثانیهدرپاسکالمگا

ASTMبندگیچسآزمون.شداستفادهچسبندگیگیریاندازهبرای
.شدتکراربار6نمونههررویبر

آماریطرح-2-4
ستقلماثربررسیبرای.گرفتقرارآنالیزموردSPSSافزارنرمبانتایج

سطحدرلفاکتوریآزمونازاستفادهبانتایجمتغیر،عواملمتقابلو
یهمقایسبرای.گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورددرصد95اطمینان
.دشاستفادهدانکنیدامنهچندآزمونازدارمعنیعواملمیانگین
تامقدارنباالتریازراهامیانگینبینشدهمشاهدهتفاوتدانکنآزمون
حروفاسبراسمختلفهایبندیدستهدروبررسیمقدارترینپایین
.دهدمیقرارالتینالفبای
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شپوشچسبندگیگیریاندازه-2-3
پوششچوبیهاینمونهشدنخشکازپس
جنساز(دالی)ایاستوانههایقطعهشده،داده

بچسیوسیلهبهومترمیلی20قطرباآلومینیوم
یزانمباآلمانکشورساختجزئیدواپوکسی

دماییشرایطدرمربعمترهردرگرم10±150
چسباندههانمونهرویبرسلسیوسدرجه20

درساعت24مدتبهشدنخشکبرایوشدند
.]15[گرفتندقرارمذکوردماییشرایط

دستگاهیوسیلهبههانمونهدرپوششچسبندگی
PosiTestاتوماتیکچسبندگیتست AT

مگا0/3کششسرعتباآمریکاکشورساخت
اندارداستاز.شدندگیریاندازهثانیهدرپاسکال
4541-D ASTMگیریاندازهبرای

بریچسبندگآزمون.شداستفادهچسبندگی
.شدتکراربار6نمونههرروی

آماریطرح-2-4
.گرفتقرارآنالیزموردSPSSافزارنرمبانتایج
تغیر،معواملمتقابلومستقلاثربررسیبرای
طحسدرفاکتوریلآزمونازاستفادهبانتایج

قرارتحلیلوتجزیهمورددرصد95اطمینان
دارنیمععواملمیانگینیمقایسهبرای.گرفت

ونآزم.شداستفادهدانکنیدامنهچندآزموناز
ازرااهمیانگینبینشدهمشاهدهتفاوتدانکن

درویبررسمقدارترینپایینتامقدارباالترین
بایالفحروفبراساسمختلفهایبندیدسته
.دهدمیقرارالتین

بحثونتایج-3
دربندگیچسبرمتغیرعواملمستقلتاثیرنتایج

مشاهدهکههمانطور.استشدهآورده5جدول
بندگی،چسبرگونهنوعمستقلتاثیردرشودمی

چوبیونهگبهمربوطچسبندگیمقداربیشترین
بهبرصنوگونهدرمیزانکمترینوبودهبلوط
صورتدانکنگروه بندی.استآمدهدست
یزانمباالترینبارابلوطگونهنیزگرفته

مورددر.استدادهقرارAگروهدرچسبندگی
یزانمبیشترینپوشهشفافنوعمستقلاثر

مترینکواسترپلینیمپوششدرچسبندگی
 بندیگروهکهاستبودهکیلرپوششدرمیزان
قفونتایجمویدنیز5جدولدرشدهارایهدانکن
ازیسپاکدرحاللنوعمستقلتاثیردر.است
،چسبندگیمیزانبرچوباستخراجیمواد

پاکایهنمونهبهمربوطچسبندگیبیشترین
توناسحاللتوسطاستخراجیموادازشدهسازی

هایمونهندرچسبندگیکمااترینوبودصاانعتی

حاللبااستخراجیموادسازیپاکنیزگرفتهصورتدانکنبندیگروه.شدمشاهدهشاهد
چسبندگیکمترینباراشاهدهاینمونهوAگروهدرچسبندگیباالترینباراصنعتیاستون

بهبتنسآبوصنعتیاستونحاللدرچسبندگیبهبودمیزان.استدادهقرارCگروهدر
.(5جدول)استبودهدرصد8و17ترتیببهشاهدنمونه
واستخراجیموادازچوبسازیپاکچوبی،گونه)متغیرعواملمتقابلتاثیرازحاصلنتایج
استمشخصشکلایندرکهطوریهمان.استگردیدهارایه1شکلدر(پوشهشفافنوع

آبونعتیصاستونهایحاللباصنوبروبلوطهایگونهسطوحاستخراجیموادسازیپاک
بلوطگونهصنوبر،وطبلوهایگونهبیندر.استداشتهچسبندگیافزایشبرمثبتیتاثیرگرم

پوششینبازودارداستخراجیموادسازیپاکازپسوقبلراچسبندگیمیزانبیشترین
چسبندگیمیزانشترینبیوداشتهبهتریعملکرداسترپلینیمپوششاستر،پلینیموکیلرهای
نمونهدگیچسبنکهنمودبیانتوانمینیزکلیطوربه.شدمشاهدهپوشهشفافایندررا

پلینیمشپوشباوشدندسازیپاکاستخراجیموادازصنعتیاستونحاللباکهبلوطهای
استریپلنیمپوششباگونهاینشاهدهاینمونهازبیشتردرصد14شدند،دادهپوششاستر
پاکتخراجیاسموادازصنعتیاستونحاللباکهصنوبرهاینمونهچسبندگیهمچنین.بود

شاهدهاینمونهازبیشتردرصد31شدند،دادهپوششاسترپلینیمپوششباوشدندسازی
.آمددستبهاسترپلینیمباشدهپوشیدهصنوبرگونه
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چوبیگونهنوع-3-1
بلوطونهگدرچسبندگیمقدارباالترینبررسی،موردهایگونهبیندر
.ردیدگمشاهدهصنوبرگونهدرنیزچسبندگیکمترینوآمددستبه

بهتوانمیبلوطگونهدرپوششچسبندگیبودنباالدالیلاز
وباالدانسیتهلدلیبهکهدادنسبتگونهایندرالیافباالترپیوستگی
گونهکلیطوربه.استصنوبرگونهبهنسبتبلوطگونهکمترتخلخل

والیافبینمطلوبچسبندگیازباال،مخصوصجرمدارایهای
رآیندفطیدرلذاهستندبرخوردارچوبسطحدرالیافباالترمقاومت
مقابلدربیشتریمقاومتبلوط،گونهچسبندگیاندازه گیریدرکشش
یرویناعمالباوسختیبهآنهادرشکستکرده،تحملواردهنیروی
.]14[شودمیایجادباالتر

پایین،الیافبینپیوستگیدلیلبهکممخصوصجرمباهایگونهدراما
دروایجادآنهادرشکستراحتیبهداشته،کمترینیرویتحمل
.ودشمیجداآنسطحازپوششباهمراهچوبازبخشیمواردبسیاری
میضعیفسطحیهایالیهپوشش،چسبندگیآزمودنهنگامبنابراین
داشتهوبچسطحبهپوششچسبندگیکاهشبرزیادیتاثیرتوانند
ن هاآرویچسبندگیآزمونکهنمونه هاییسطوحبررسی.]14[باشند

بیشترجدایشوعنبلوطگونهدرکهبوداینبیانگرنیزبودگرفتهصورت
نوعازکمیبسیاربخشوبوده(Adhesion)چسبندگینوعاز

راکثدرجدایشنوعصنوبرگونهدرامابود(Cohesion)پیوستگی
.(2شکل)استبودهپیوستگینوعازبیشترنمونه ها

حاللنوع-3-2
کپادرگرمآبواستونهایحاللازاستفادهکهدادنشاننتایج
بهنسبتگیچسبندبهبودبرمثبتیتاثیرچوباستخراجیموادسازی
لحالکهنحویبه.داردبلوطوصنوبرهایگونهدرشاهدهاینمونه
سازیپاکردراتاثیربیشترینآلیحاللیکعنوانبهصنعتیاستون
.داردرمگآبحاللبهنسبتبلوطوصنوبرهایگونهاستخراجیمواد

اعظمبخشکردنحلقدرتوبودهآلیموادقوینسبتاحاللیاستون
ازهاهنمونسازیپاکنتیجهدروداشتهراچوبسطحاستخراجیمواد
ایهچوبسطحبهنسبتهانمونهاینسطحیجذباستخراجی،مواد

بجذافزایشپیدرویافتهافزایش،(شاهد)استخراجیموادحاوی
افزایشباویابدمیافزایشسطحیترشوندگیچوب،سطحی

طوربه.]8[یابدمیافزایشسطحدرپوششنفوذسطح،ترشوندگی
وبچسطحیکششرویآبدرمحلولاستخراجیموادتاثیرکلی
ردمحلولچربهایاسیدملهااجازاستخراجیواداامتاثیرازکمتر
.باشدمیآلیهایحالل

تریبیشتاثیرآلیمواددرحاللاستخراجیموادخروجکهطوریبه
راجیاستخموادخروجبامقایسهدرچوبسطحیکششافزایشروی
برمؤثرعواملازچوبسطحیکششواقعدر.داردآبدرحالل

درلولمحاستخراجیموادخروجباآنافزایشواستسطحترشوندگی
.]8[شودمیسطحترشوندگیافزایشباعثآلی،هایحالل

عتیصناستونبااستخراجیموادازچوبسازیپاکفرایندطیدر
.می شوندخارجچوباز...وترپن هاچرب،الکل هایچرب،اسیدهای
تانن ها،مانندچوباستخراجیموادشدنخارجنیزآبازاستفاده
هایحاللکهدادنشانLaks(1992).داردپیدررا...وقندهافنل ها،
کهرودمیانتظاروشدهسلولیدیوارهتورمباعثگرمآبازبیشآلی

وLaks(1991).]18[نمایدخارجچوبازرااستخراجیمواد
Anon(1999)رب،چاسیدهایقادراستهماستونکهنمودندبیاننیز
خارجلولیسدیوارهازرافیتوسترولهاوترپنهاواکسها،رزینها،چربی ها،

یاستخراجموادازهانمونهسازیپاکحاضرتحقیقدر.]9و18[نماید
نفوذ(چوبنفوذپذیریافزایش)استخراجیموادخروجباکهدادنشان

افزایشگیچسبندپوشش،نفوذافزایشباویابدمیافزایشهاپوشش
خجستهوغفرانیهمچنینو(2011)همکارانوCristea.یابدمی

یترشوندگافزایشکهنمودندبیانخودمطالعاتدر(1392)خسرو
افزایشبرموثرعواملازچوبدرپوششنفوذوچوبسطح

.]19و3[می باشدچوبسطحبهپوششچسبندگی

پوشهشفافنوع-3-3
االترینبکهبوداینبیانگرپوششچسبندگیبرپوششنوعتاثیرنتایج
ازکیلروششپبهنسبتوبودهاسترپلینیمپوششدرچسبندگیمیزان

شکخهوامجاورتدرکیلرپوشش.استبرخورداربهتریچسبندگی
زاباآنشدنخشکواستجزئیتکپوششیکنوعیبهوشده

جزئیدواسترپلینیمپوشش.]20[دهدمیرخخودحاللدادندست
استرلیپنیمبهکنندهسختمادهافزودنبهمنوطآنشدنخشکوبوده
وهکنندسختمادهافزودنبا.استدهیپوششعملیاتآغازازقبل

سطحرویبرواکنشبهشروعاسترپلینیمسطح،رویپوششاعمال
که]20[شودمیتکمیلسطحرویآنپلیمریزاسیونونمودهشدهاعمال

میایجاد)خودزیرآیند(چوبسطحباقویتریپیوندهاینتیجهدر
باالردیگطرفاز.شودمیپوششچسبندگیافزایشباعثو]3[نماید
ینپایدالیلدیگرازتواندمی(کیلر(سلولزیپوششمولکولیوزنبودن
.]20[باشدهاپوششایندرچسبندگیبودن
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گیرینتیجه-4
ونهگدراستخراجیموادازچوبسازیپاکتاثیرحاضرپژوهشدر

موردیلرکواسترپلینیمپوششدوباصنوبروبلوطچوبیهای
کهردیدگمشخصچوبیگونهنوعتاثیردر.گرفتقراربررسی

طوربه.استرصنوبگونهچسبندگیازباالتربلوطگونهچسبندگی
هایگونهبهتنسبکمتریاستحکامپاییندانسیتهباهایگونهکلی

درچوبیالیافبینکمپیوستگیدلیلبهاینودارندباالدانسیتهبا
.استهاگونهاین
مونآزموردهاینمونهسطوحسازیپاکتاثیربررسیخصوصدر
مونیآزهاینمونهچسبندگیکهگردیدمشخصاستخراجیمواداز
یشترینبشدند،پاکاستخراجیموادازصنعتیاستونحاللباکه

بامقایسهدربچوسطحبهپوششچسبندگیبهبودبررامثبتتاثیر
دند،شپاکاستخراجیموادازگرمآبحاللتوسطکههایینمونه
موادازچوبسازیپاکطیدراستونحاللازاستفاده.دارد
 هاترپنچرب،الکل هایچرب،اسیدهایروجااخباعثراجیاااستخ

یاستخراجموادشدنخارجنیزآبازاستفاده.می شودچوباز...و
جخروپیدر.می شودحاصلرا...وقندهافنل ها،تانن ها،مانندچوب
یسلولحفراتداخلبهپوششنفوذآنازچوباستخراجیمواد
.شودمیشپوشچسبندگیافزایشبهمنجرنهایتدروشدهبیشتر
نیمنهاییشپوشکهگردیدمشخصنیزپوششنوعتاثیربررسیدر
نیمپوشش.داردکیلرپوششبهنسبتباالتریچسبندگیاسترپلی
منوطآنشدنخشکوبودهجزئیدوپوششنوعیکاستر،پلی
کنندهسختافزودنبا.استکنندهسختمادهافزودنبه

ایندرکهشودمیکاملچوبسطحدرپوششاینپلیمریزاسیون
سبندگیچونمودهبرقرارچوببابهتریارتباطپوششاینحالت

.داردباالتری
تحفاظبا.هستندباالییارزشدارایچوبیمحصوالتومبلمان
مادهنوعانتخابوکاریرنگاصولرعایتباچوبازمناسب
ولیدیتمحصوالتزیباییوعمرطولچسبندگی،توانمیمناسب،

پاکطریقازتوانمیحاضرتحقیقنتایجازاستفادهبا.دادافزایشرا
روییاعمالپوششکیفیتوپایداریچوب،استخراجیموادسازی
ومرعطولچسبندگی،افزایشباعثونمودهبهترراچوبسطح
زنیچوبیمحصوالتدوامنهایتدرکهشدچوبسطحزیبایی
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دمنقش عنصر روی در تعدیل تنش شوری در گن

گرگانعیطبیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاهشناسی،خاکگروهارشدکارشناسیآموختهدانش،وفاخواهمهنا

مقاله علمی

یاسالیخشکمانندمحیطینامطلوبعواملمعرضدراغلبخشکنیمهوخشکمناطقدرگندمجملهازکشاورزیمحصوالترشد
اندکفعالیتسمی،یونهایبرخیتوسطمسمومیتایجادمانندآورزیاناثراتازوسیعیطیفباعثشوری.باشدمیخاکزیادشوری

غشایپذیرینفوذبهآسیبکلروفیل،محتویفتوسنتز،سرعتتوقفمحصول،کیفیتورشدکاهشتغذیه ای،ناهنجاریهایگیاه،در
تنششرایطدرندمگگیاهکهدهدمیرخزمانیفعالاکسیژنیهایگونهتولید.شودمیگندمدرمتابولیکیاختالالتسایروپالسما
یکروی.دگردمیسلولمرگبهمنجرنهایتدرورساندهآسیبهاچربیپراکسیداسیونوپروتئین،DNAبهکهگیردمیقرارشوری
وباشدمیکاتاالزودازپراکسیآسکورباتپراکسیداز،دیسموتاز،سوپراکسیدماننداکسیدانیآنتیمهمهایآنزیمازبسیاریمهمجزء

تخریبکاهشدرحافظتینقشچندینرویرو،ایناز.استDNAبهمتصلهایپروتئینوغشاءوهاپروتئینساختارکنندهتثبیت
تنشرایطشتحتگیاهتحملهایمکانیسمبیاندررویبنابراین،وداردمحیطیتنششرایطتحتشدهتولیدROSتوسطسلولی
عملکردوریشوبهگندمگیاهتحملافزایشموجبرویعنصرباالترمقادیرمصرفشور،خاکهایدرواقعدر.کندمیدخالتشوری

.می شودآن
فعالاکسیژنهایگونهاکسیدان،آنتیهایآنزیم:کلیدیهایواژه

مقدمه

54

مقدمه
دهندهکاهشعواملمهمترینازشوریویژهبهمحیطیهایتنش

تجمعفرایندشوری.هستندجهانسطحدرکشاورزیمحصوالت
ویوما)شوندمیتولیدشورخاکهایآنتوسطکهاستمحلولنمکهای

دلیلبهراخاکمحلولاسمزیفشارنمکهاتجمع.(1995همکاران،
ن،همکاراوکرامر)دهدمیافزایشگیاهانتوسطآبجذبمحدودیت

نمکشود،واردگیاهداخلبهنمکاندازهازبیشمقادیراگر.(1999

گیاهبرگسطحفتوسنتزویافتخواهدافزایشسمیمقادیربهسرانجام
فضعیگیاهویافتهکاهشرشدشوری،اثردر.دادخواهدکاهشرا

ترتیبنبدیونبودهزیادمحصولتولیدبهقادرگیاهیچنین.می گردد
باعثطریق3بهاستممکنشوری.می یابدکاهشنیزگیاهعملکرد
باعثخاکدرنمکوجود-1:گرددگیاهعملکردورشدکاهش
وردبگیقرارگیاهدسترسدرکمترخاکدرموجودآبکهمی شود

اینکهبرایگیاهصورتایندر.گرددمشکلدچارآبجذببرایگیاه
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ریبیشتانرژیبایدکندجذبراخودنیازموردآبحداقلبتواند
رایباستممکنسدیموبرکلر،مانندیونهابرخی-2.نمایدصرف
عناصراینغلظتشوریشرایطدرمعموال.کنندایجادمسمومیتگیاه
ممکنشوری-3.می کندایجادمشکلگیاهانبرخیبرایواستباال

رددگگیاهتوسطغذاییعناصربرخیجذبدراختاللباعثاست
.(1384همکاران،وافیونی)

بذر،بنیهورشدبذر،زنیجوانهمثلفرایندهاییبرگسترششوریتنش
شوری.(2004تیاگی،وسایرام)کندمیاثرمیوهوگلدهیگیاهی،رشد

زنیجوانهسرعتودر صدکاهشوزنیجوانهدرتاخیرباعثعموما
ازصدیدرکهگرددباعثمی تواندآنشدتبهبستهشوری.می گردد

.کنندتولیدضعیفیگیاهانیاوشوندسبزدیرتریانشوند،سبزبذرها
بهسبتنکمیتحملبذرجوانه زنیمرحلهدرگندممانندگیاهانبرخی
یونیاف)می یابدافزایشرشدبعدیمراحلدرآنهاتحملاماداردشوری

ولیدتافزایشبهمنجراغلبشوریتنشگندم،در.(1384همکاران،و
درسیداناکآنتیهایآنزیمدرنتیجهوشودمیفعالاکسیژنیهایگونه
بطورROS.(2004همکاران،ومیتلر)باشندمیمهمگیاهتنشتحمل
دادهواکنشلولیسترکیباتازبسیاریباکهاستپتانسیلیدارایبالقوه
ودشمیضروریهایماکرومولکولسایروغشاءبهخسارتوسبب

سندهاکضدسیستمبودنداراباگندمگیاه.(2002همکاران،وبلوخینا)
راROSسطوحمعموالًاستآنزیمیغیروآنزیمیترکیباتشاملکه
.(2004همکاران،وآقابری-آل)داردمینگهمتعادلحددرسلولدر
(ROS)الفعاکسیژنیهایگونهکهشدهپذیرفتهحاضرشدیداًحالدر

نهایتردوبزرگهایمولکولبهتنشازناشیمختلفصدماتمسئول
همکاران،وکندپال؛1987میشل،وموفتا)هستندسلولیساختار
تاسگیاهانبرایمصرفکموضروریعناصرجملهازروی.(1981

یاعنصراین.می شودجذب(+Zn2)ظرفیتیدوکاتیونصورتبهکه
تصوربهیاومی رودکاربهآنزیمهاساختمانازبخشیعنوانبه

. کندمیعملآنزیمهااززیادیتعداددرکنندهتنظیمکوفاکتورهای
ز،آنهیدراکربنیکآنزیمچهارساختماندرحداقلگیاهاندرروی
.استفتهرکاربهپلی مزارودیسموتازسوپراکسیددهیدروناژ،الکل
ضروریانترپتوفازاسیداستیکایندولشدنساختهبرایعنصراین

نیزربوهیدراتهاکمتابولیسموپروتئینسنتزازمانعرویکمبود.می باشد
کمبودبهمبتالگیاهاندرپالسماییغشائتراواییهمچنین.می شود
ازآلییباتترکونیتراتپتاسیم،خروجبهمنجرویافتهافزایشروی،
دررویکمبودعلل.(1370همدانی،وملکوتی)می گیردریشهسلول
-پوجودروی،حاملهایکانیازخاکبودنفقیر:ازعبارتندایران
نندماخاکبودنمردهکلسیم،کربناتزیادیمقداروقلیاییهاش

هستندمفیدآلیموادوهاباکتریفاقدکهتسطیحازپسخاکهاوضعیت
درروی.(1382ساالردینی،)خاکدرازتوفسفرزیادمقدارو

اکسیدسوپرشاملگندمدرROSاسکاونجینگاصلیهایمکانیزم
(POD)پراکسیداز،(APX)پراکسیدازآسکوربات،(SOD)دیسموتاز

این.(1987تاکاشیما،وآسادا)دارداساسینقش(CAT)کاتاالزو
هایونهگسازیخنثیسببگیاهدرموجوداکسیدانیآنتیهایآنزیم

.(1996کرخام،وژانگ)گردندمیآزادهایرادیکالوفعالاکسیژن
غذاییتمحصوالازیکیعنوانبهگندماهمیتبهتوجهباتحقیقاین

اینبهمردمشدیدنیازوجودبا.استشدهانجامامروزدنیایعمده
ویدتولبهاقدامایرانخشکنیمهوخشکهوایوآبنیزومحصول
باالعملکردوتنششرایطبهبیشترتحملقابلیتبامحصوالتیعرصه

.استضروری

درفعالاکسیژنهایگونهتولیددرشوریتنشاثر
گندمگیاهسلولهای

دلیلبهاًعمدتکهاستحیاتیغیراصلیهایتنشازیکیخاکشوری
(2005ندرا،ناروشیلپیم)گندمگیاهدرسدیموکلرحدازبیشیونهای

.(2001،زو)گذاردمیبدیبسیارتأثیراتآنکیفیتووریبهرهبر
سیژناکهایگونهحدازبیشتولیدگندمدرشوریتنشپیامدیک
ترونیالکانتقالزنجیرهازشدهتراوشهایالکترون.است(ROS)فعال
اکسیژناعانوتولیدودادهنشانواکنشمولکولیاکسیژنباتوانندمی

-رادیکالو(H2O2)هیدروژنپراکسید،(O-2)سوپراکسیدمانندفعال

ROS.(1385همکاران،ورضایی)نمایند(OH)هیدروکسیلهای

ها،روتئینپغشاء،لیپیدهایبهزدنصدمهباواستپذیرواکنشبسیار
-مییاهچهگمرگباعثنوکلئیکاسیدهایوفتوسنتزیهایرنگدانه

پراکسیداسیونباعثمخصوصاًو(2010همکاران،ولوو)شود
وآزادهایرادیکالتولید.(1987دیویس،)شودمیغشاءلیپیدهای
افزایشبهتاسممکنشوریتنشتحتلیپیدهاپراکسیداسیونافزایش

ولوژیکیبیغشاهایتخریبوغشاءتمامیتکاهشغشاء،پذیرینفوذ
-سوراخغشاهایایجادباعثکه،(1998توبیتا،ودیونیسیو)شودمنجر

ونهایدادندستازوالکترولیتتراوشافزایشدیده،آسیبودار
کهO2وH2O2زیادمقادیردادهگزارش(1986)فریدوویچ.شودمی

فعالاربسیهایرادیکالتشکیلشود،میایجادشوریتنشتوسط
هایرادیکالاینعموماً.کندمیتسهیلرا(•OH)هیدروکسیل
نظردرROSمشابهکامالًلیپیدهاپراکسیداسیونایجاددرهیدروکسیل

.شوندمیغشاءآسیببهمنجرکهشوندمیگرفته
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معرفیگیاهاندرROSازجدیدیمنابعاخیرهایسالدرکهچندهر
واکسیدازآمیناکسیداز،NADPHشاملمنابعایناند،شده

هاییتنشزابسیاری.باشندمیسلولیدیوارهبهمتصلپراکسیدازهای
،شوندیمسلولدرتنظیمیخودهایمکانیزمشدنشکستهباعثکه

تنشاینازیکی.(1986فریدوویچ،)دهندمیافزایشراROSتولید
تولیدآغازنقطهتنشاین.(2000همکاران،ودات)باشدمیشوریها

.(1986فریدوویچ،)استاکسیدازNADPHتوسطROSفعال
برایتهدیدعالمتیکتواندمیتنشطیدرROSتولیدافزایش
عنوانبهتواندمیROSکهشودمیتصورهمچنیناماباشد،سلول
ومیلر)نمایدعملدفاعیهایمکانیزمسازیفعالبرایسیگنالیک

مرگباعثتواندمیROSحدازبیشتجمعزیرا،(2008همکاران،
هایواکنشنتیجهدرمیتواندROSازناشیسلولیمرگ.گرددسلول

ها،پروتئینداسیوناکسیغشاء،لیپیدهایپراکسیداسیوننظیراکسیداتیوی
آسادا)باشدRNAوDNAبهخسارتوهاآنزیمفعالیتازممانعت

.(1987تاکاشیما،و

اکسیژنسمیترکیباتکنندهتجزیههایآنزیم
درونیدفاعیسیستمهاسلول،ROSازناشیخساراتبامقابلهبرای
دارندیمیآنزغیروآنزیمیترکیباتازشدهترکیباکسیدانآنتی

پراکسید،(SOD)دیسموتازاکسیدسوپر.(2008همکاران،ومیلر)
(POD)،کاتاالز(CAT)پراکسیدازآسکورباتو(APX)دفاع

آنتیهایآنزیمبنابراین،.دهندمینشانراگندمگیاهیسلولهایدرونی
اینخروجدرمهمینقشAPXوSOD،CATمثلاکسیدان

ی،شورمیزانافزایشبا.کنندمیبازیمخرباکسیدانهایگونه
سوپرآنزیمتفعالیافزایشباوشدهفعالگندماکسیدانآنتیسیستم
یکالهایرادحملهمقابلدردفاعیسداولینعنوانبهدیسموتازاکسید

دمی نمایمقاومتشوریتنشازناشیخساراتمقابلدراکسیژن،
مهاربهقادرگیاهکهزمانیتاو(1381قره یاضی،ومیرمحمدی میبدی)

.داردهادامفرآینداینباشد،گیاهدرشدهتولیدسوپراکسیدحجم
SODکاتالیزباO2

O2باکهسلولیتخریب،H2O2وO2به–•
•–

درمهمینقشSOD.(2000کاکمیک،)کندمیمتوقفراشدهایجاد
O2تبدیلتسریعبازداییمسمومیتفرایندهای

H2O2وO2بهآزاد-

پراکسیزوم،درکهکاتاالز،.(2000همکاران،وبونت)کندمیبازی
وجودستکلروپالدرظاهراًواستشدهواقعمیتوکندریوگلوکسیزم

اکسیژنوآببهراهیدروژنپراکسید،(2004هیرت،وآپل)ندارد
تترامریساختاردارایوداردباالییTurnoverعددوکندمیتبدیل

شاملواستایاسیدآمینه500پپتیدیپلیزنجیره4دارایکهباشدمی
سیدپراکباکهشودمیباعثکهباشدمیهمپورفیرینیگروه4

رانهیدروژپراکسیدتجزیهواکنشکاتاالز.دهدواکنشهیدروژن
کاتاالزمایدنمیتبدیلمولکولیاکسیژنوآببهراآنونمودهکاتالیز

:دهدمیانجامراکاراینروشدوبا

یدروژنهپراکسیدمولکولالکتروندهندهآندرکهکاتاالزیروش(1
.استدیگری

.داردهیدروژندهندهیکبهنیازکهپراکسیدازیروش(2

پراکسیدازو(CAT)کاتاالز،(APX)آسکورباتپراکسیداز
(POD)مانندپایینمولکولیجرمباهایکنندهتمیزهمراهبه

ROSقابلمدراصلیدفاععنوانبهپرولینوگلوتاتیونآسکوربات،

آپل)نندکمیعملگندمگیاهسلولهایمختلفهایبخشدرشدهتولید
مسمومیتهایآنزیمعنوانبهپراکسیدازهاعموماً.(2004هیرت،و

یدپراکسهیدروژنزیراکنند،میعملفعالاکسیژنهایگونهزدای
(H2O2)تهوابسهایواکنشازایگستردهدامنهبرایکهاستایماده
راکسیدازپ.کندمیعملالکترونپذیرندهمادهعنوانبهپراکسیدازبه
(POD)،H2O2رکیباتتمانندمشترکسوبسترایاکسیداسیونبارا

فعالیتکهاستشدهگزارش.کندمیتجزیههااکسیدانآنتییاوفنولی
دهدکاهشراROSتغییراتشدیدتروسریعترتواندمیPODزیادتر

.(1389همکاران،وزند)
بهراهافنولبرخیکهاستآنزیمییک(PPO)فنولپلیاکسیداز
بااطارتبدرگیاهانازتعدادیدرآنزیماین.کندمیاکسیدکینون
شدهمطالعهاتیحیغیروحیاتیتنششرایطتحتآلکالوئیدهابیوسنتز
،APXمثلپراکسیدازوCAT.(2005همکاران،وبیلکاوا)است

H2O2بهراH2OوO2شکنندمی.APXهایآنزیممهمترینازیکی
.(2004هیرت،وآپل)استگیاهاندرROSکنندهتمیز

اکسیدانیآنتیهایآنزیمفعالیتدرروینقش
اختارسکنندهتثبیتوحیاتیهایآنزیمازبسیاریمهمجزءروی

واریوند)استDNAاتصالیهایپروتئینوسلولیغشایها،پروتئین
ورششرایطدرگندمدررویایتغذیهوضعیتبهبود.(2004پریسد،
اظتیحفنقشاین.استنمکمسمومیتمقابلدرگیاهحفاظتبرای
کنترلنبنابرایوپالسماییغشایساختارنگهداریدرآننقشبهروی

وککاکمی)استشدهدادهنسبتسمیهاییوندیگروسدیمجذب
.(b1988مارشنر،

بیوفسفات-1-5ریبولوز)فتوسنتزدردرگیرهایآنزیممهمجزءروی
دیتثبیتاولمرحلهتسریعدرکهاست(RuBPCکربوکساالز

روی.(1993همکاران،وبرون)داردوجودفتوسنتزدرکربناکسید
پروتئینممتابولیسمانندسلولیمهمعملکردهایچندیندراساسینقش

.(1995مارشنر،)کندمیایفاءIAAمتابولیسمو
)دهدکاهشراNaClجانبیعوارضتواندمیرویتأمین،بنابراین
زایکیعنوانبهرویحاضرکمبودحالدر.(1989کاکمیک،ومارشنر
آهکی،خاکهایدرگندمگیاهرشددرهامغذیریزکمبودترینبحرانی

طوحسرویکمبود.شدشناختهباالهاشپمقادیرباسدیمیوشور
.شودمیباعثراگیاهبهمربوطصدماتوگندمدرROSباالتر
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ایجادغشاء،بهمتصلاکسیدازNADPHفعالیتروی،کاربردبا
ROSدهدمیکاهشرا(مارشنر،وکاکمیکa1988)افزایشباو
فرایند،(1998همکاران،ویو)CATوSOD،PODفعالیت

.(1989کاکمیک،ومارشنر)یابدمیکاهشفتواکسیداسیون
هایرادیکالزداییمسومیتوتولیدکنترلدرکلیدینقشروی

وغشاءهایلیپیدتوانندمیهارادیکالاینکهکندمیبازیآزاداکسیژن
بهرویترجیحاً.(2004آلووی،)بزنندآسیبراسولفیدریلهایگروه
ویدهافسفولیپوشودمیمتصلغشاءپروتئینبخشSHهایگروه

کندمیفاظتحسولفیددیتشکیلوتیولاکسیداسیونازراهاپروتئین
تغییرابیاسولفیدریلگروهبهمستقیم،اتصالبایا،(1973چواپیل،)

وغشاءهایپروتئینها،آنزیمظاهریپایداریبهمنجرکنفورماسیونی
.(1994همکاران،وشارما)شودمیچربیساختار
تعیینراتمسیسبقاءآزادرادیکالدفاعوآزادرادیکالتولیدبینتعادل

راتاثوآزادهایرادیکالتعدیلدرمهمینقشرویبنابراین،.کندمی
گندمگیاهاناکسیدآنتیهایسیستمافزایشتوسطآنهابهمربوطمخرب
.(2001اوتیزا،وزاگو)دارد

مقابلدرلیسلوغشاهایکنندهتثبیتوحافظتیجزءرویکهآنجاییاز
میزانمحدودیتبهاستممکناست،(H2O2)فعالاکسیژنهایگونه

وثباتاعثباینکهبهرویعنصر.کندکمکلیپیدهاپراکسیداسیون
کاهشواتیوپراکسیدواکسیداتیوآسیبمقابلدرزندهغشاهایحفاظت
شناختهد،شومیغشاءپذیرینفوذتغییرباهمراهپالسماغشایتمامیت

.(1981اودل،وبتگر)استشده
یونپراکسیداسرویآوریهمکهاستبدیهیامروزمطالعهنتایجاز

-میکاهشرا(اکسیژنازلیپو)LOXفعالیتوالکتریکیهدایتلیپید،

هبمنحصرویژگیداشتندلیلبهروی.(2010همکاران،وتواللی)دهد
حیطمدرکاهش،واکسیداسیونچرخهبدونظرفیتی،دوحالتفرد

.(1993فالچوک،ووالی)استپایداربیولوژیکی
یونپراکسیداسازغشاءچربیتودهروی،هایویژگیایننتیجهدر

ROSیهاکانالازیونتراوشازخودنوبهبهکهکندمیمحافظت
شوریمثلحیاتیغیرتنش.(1990بتگر،وبری)کندمیجلوگیرییونی
تولیدبهمنجرکهشود،میNADPHاکسیداسیونشدنفعالباعث

اثر.(2001همکاران،وکاوانو)شودمی(O2̇-)اکسیدسوپررادیکال
NADPHاکسیداسیونمهاربرایآنتواناییعلتبهرویحفاظتی

اکسیدسوپررادیکال.(a1988،b1988مارشنر،وکاکمیک)باشدمی
یکH2O2ابواکنشبامستقیمغیربطورکهاستآورزیانشدهتولید

.کندمیتولید(•OH)قویهیدروکسیلرادیکال
اظتحفبرایآنتواناییبهسلولیغشاهایحفظدررویاصلینقش

وسیداکسوپرهایرادیکالمخرباثراتازغشاءهایچربیوهاپروتئین
لولسداخلدراکسیداسیونهایواکنشتوسطشدهتولیدمشتقات
.(1988مارشنر،وکاکمیک)شودمیمربوط

(ROS)اکسیداتیوهایگونهواکنشازمانعتواندمیرویهمچنین،
این،بنابروشودغشاءبهمتصلاکسیدازNADPHتوسطشدهتولید
یداسیوناکسمقابلدرخوببسیارمحافظاکسیدانآنتیدهندهنشان

غشاءهایروتئینپولیپیدهاکلروفیل،مثلسلولیحیاتیترکیبچندین
.(2000کاکمیک،)است

کلیگیرینتیجه
تغییراتباعثشوریتنشکهدادنشانحاضرحالمطالعه

تغییراتیناکهشودمیگندمگیاهدرفیزیولوژیکیومورفولوژیکی
تروخشکوزنریشه،تروخشکوزنساقه،طولکاهششامل
تهایفعالیافزایشوریشهسطحوحجمبرگ،وپنجهتعدادساقه،

وراکسیدازپوفنولپلیاکسیداز،آسکورباتپراکسیدازکاتاالز،
هیدروژنغلظتولیپیدهاپراکسیداسیونهمراهبهآزادپرولینمقدار

H2O2وMDAمقداررویکاربردبامقابل،در.باشدمیپراکسیداز

.یابدمیکاهش
تنشتحتPODوCAT،APX،PPOفعالیتهایبیشترتحریک
وMDAزیادمقادیربهمربوطاکسیداتیوهایواکنشباشوری
H2O2استارتباطدرگیاهیسلولهایدر.
.داردیشتربتحقیقاتبهنیازشدیدشوریتنشرفعدررویمکانیسم

راگندمیاهگدرشوریتنشاثراترویکهدادنشاننتایجکلی،بطور
ردمستقیمایتغذیهعاملعنوانبهاستممکنروی.دهدمیکاهش

بصورتیممستقغیربطورامانکند،عملشوریتنشتحتگندمگیاه
شاءغشامل)زیستیغشاهایبهآسیبتعدیلبرایROSاسکاونجر
.کندمیعمل(تیالکوئیدغشاءوکلروپالستغشاءپالسما،
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و منابع طبیعیکشاورزی 

اخبار بخش کشاورزی

59

:کشاورزیمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد 

ملیطرحاجرای:گفتکشاورزیجهادوزارتدامیتولیداتامورمعاون
فزایشابرعالوهگوشتیمرغسایزووزنعرضهوتولیدکردناستاندارد
وشتگبهدانتبدیلضریبکاهشبامرغ،گوشتسالمتوکیفیت
.ودشمیکشوربهطیورخوراکهاینهادهوارداتدرجوییصرفهموجب

طروابازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
نشستیننخستدررضاییمرتضیدکتردامی،تولیداتامورمعاونتعمومی
رایاجازهدفگوشتیمرغعرضهمناسبوزنوسنکردناستانداردطرح
ارتقایارگوشتیمرغسایزووزنعرضهوتولیدکردناستانداردملیطرح
هایبازارتوسعهوایجادمرغ،ریزدوروضایعاتکاهشتولید،وریبهره

وی.برشمردعرضهتاتولیدفرآیندبهداشتیشرایطبهبودنیزوصادراتی
تصریحوابیارزیمثبتراطرحاینازگوشتیمرغتولیدکنندگاناستقبال

اقتصادیمنافعوملیمصلحتراستایدرطرحایناجرای:کرد
.گیردمیصورتکنندگانمصرفوتولیدکنندگان

مرغاستانداردوزنوپرورشسناصالحکشاورزی،جهادوزیرمعاون
مهمواپذیرناجتنابجهانیبازارهایبهبیشتردستیابیبرایراگوشتی
تا1200وزنحداکثربامرغگوشتجهانی،تجارتدر:گفتودانست

ارتقای بهره وری تولید و کاهش واردات خوراک طیور با 
اجرای طرح ملی استاندارد کردن وزن و سایز مرغ گوشتی

کشورتولیدیواحدهایدرکهحالیدرشود،میمبادلهگرم1400
.استکیلوگرمدوباالیمرغوزنمیانگین

مرغپرورشسنووزنکردناستانداردطرحاجرایحالعیندروی
تدانسعملیدهندهپرورشواحدهایتمامدررامرغگوشتوگوشتی

وزنبارغمگوشتمصرفبرایگستردهوموثرسازیفرهنگلزومبرو
دامپزشکیسازمانرییسنشست،ایندر.کردتاکیدکشوردراستاندارد

:تگفملیطرحایناجرایدرهمکاریبرتاکیدضمننیزکشور
ایاجردرتوانندمیدامپزشکیسازمانودامیتولیداتامورمعاونت

کیفیتارتقایراستایدرگوشتیمرغسایزووزنکردناستانداردطرح
متسالتامینوجهانیاستانداردهایبامطابقتولیدیمرغگوشت
هایاریهمککشورگوشتیمرغصنعتامروزنیازوکنندگانمصرف
.باشندداشتهموثری

دنشنهادینههمزمانوطرحایناجرایضرورتبرنشست،اینپایاندر
.شدتاکیدمردمبیناستانداردمرغمصرفالگوی
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آبوریهبهرافزایشبرایآبیارینوینهایسامانهتوسعه

:برنامه دولت برای ایجاد اشتغال منتشر شد

ویاریآبنوینهایسامانهتوسعههایطرح:گفتوزیرجهادکشاورزی
.شودمیاجراآبوریبهرهافزایشبرایخیزداریآب
گردهماییدرحجتیمحمودکشاورزی،جهادوزارتازنقلبه

جهادسازماندرفقیهولینمایندگیحوزه هایمسووالنسراسری
ادجهوزارتتوسعهسالندرتابعهسازمان هایواستان هاکشاورزی
ارقام،وآمارهباتکابا«گریتوجیه»فرهنگمتاسفانه:گفتکشاورزی

برایمرمستتالشفرهنگجایگزینوکارندادنانجامبرایایبهانه
.استشدههاموفقیتبهرسیدن

هکاربدراخودبایدعملکردهاارزیابیدرهموارهکهاینبیانباوی
بهرهزمینهدر:افزودبیندیشیم،بهترکیفیتباامورانجامبهوبدانیم

بکارگیریودرستآمارتولیدباخاکوآبمنابعازبرداری
قلمدادموفقیتعدموکنندهمحدودعاملرااقلیموطبیعتنامناسب،

.استگریتوجیهمصادیقازیکیموضوعاینکهشودمی
درستریآماشاخصیککشوربارشمتوسطکهاینبیانباحجتی

مختلفمناطقدرمترمیلی50تامترمیلی800بارشمیانگینحاصلو
تصمیموقضاوتبرایدرستشاخصاین:کردتصریحاست،کشور
عالیتفدرخاکوآبمنابعازبهینهبرداریبهرهخصوصدرگیری
800بارشدارایمناطقدرکهطوریبهنیستمناسبکشاورزیهای
متر،میلی200حدودکشوریبارشمیانگینآماربهاتکابامترمیلی

میتوجیههاشاخصاینباراخودناکارآمدیوتنبلیهامدیریت
واآبوبودهطورهمینتاریخطولدرکشورمانکهحالیدرکنند
نارسایی هایومحدودیت هاوقدیمیامکاناتوابزاربامااجداد
جدیزمیعبامی توانیمنیزماوبوده اندطبیعتکناردرهمیشهموجود

،جدیددانشوامکاناتوابزارازاستفادهباوهمراهیوهمدلیبا
.کنیمبرداریبهرهبهترمنابعازطبیعتباسازگار

هیچمترمیلی50بارشبامناطقمدیرانازکهاینبرتاکیدباوی
وپیشرفتبرای:داشتاذعانرود،نمیکشاورزیبرایانتظاری
رختورکشاز«گریتوجیه»فرهنگبایدکشوراستقاللوتوسعه
ارتوزاینمجموعهدرکهاینبیانباکشاورزیجهادوزیر.بربندد

وهنگفرخوشبختانه:داشتاظهارندارد،جاییگریتوجیهفرهنگ
وزارتاینسطوحتمامدرمدبرانهومجدانهتالشوجهادیمدیریت

.استجریاندر
تولیدیشافزاوگندمتولیددرکشورخودکفاییبهاشارهباحجتی

رسانهباوهمسداخلدربرخیمتاسفانه:گفتاستراتژیک،محصوالت
راتطبیعوآببحثسرزمین،وملتدوستدارموضعازخارجیهای
تاکیدوی.ندهستکشاورزیتعطیلیدنبالبهوکنندمیبرجستهمدام
اتخاذارهاروشوهابرنامهها،سیاستبهترینبایدآببحثدر:کرد
آبمنابعزاویابدافزایشآبیاریراندمانشود؛بهینهمصرفتاکنیم
.شودتولیدبیشتریمحصولاختیار،در

وتدبیردولتدرکشاورزیجهادوزارت:کردخاطرنشانحجتی
نوینهایهسامانتوسعهآب،منابعازبهینهبرداریبهرهمنظوربهامید

کشتهتوسعطریقازوریبهرهافزایشسیاستهمچنینوآبیاری
ستورددرراپاییزههایکشتگسترشوایگلخانهونشاییهای
وفراوانهایظرفیتبهاشارهباکشاورزیجهادوزیر.داردکار

یاراضدرداروییگیاهانکشتتوسعهکشاورزی،بخشمغفول
هبهرهایبرنامهجملهازرابارشمترمیلی300ازبیشدارایشیبدار
.کردعنوانظرفیتاینازبرداری
منظورهبهنددرزردوسفیدکشاورزیانقالبدوبهاشارهباحجتی
ذشتهگسالچهاردر:گفتکشور،ایننیازموردروغنوشیرتامین

دردرصد6ازراروغندرکشورخوداتکاییکلزا،کشتتوسعهبا
اجرایکهاینبیانباوی.رساندیم96سالدردرصد18به92سال

یریپیگوزارتاینسویازمردممشارکتباآبخیزداریعملیات
بآوریبهرههایبرنامهازآبخیزداری:ساختخاطرنشانشود،می

ا،هآبروانمهاروسیلازجلوگیریبرعالوهآناجرایباواست
.شودمیتقویتزیرزمینیآبسفره
فقیهیولهاینمایندگیوفرهنگیهایدستگاهاز:داشتبیانوی

گسترشهزمینخودتبیینیوفرهنگیاقداماتباکهرودمیانتظار
غییرتهمچنینوآبخیزداریمانندهاییفعالیتدرمردممشارکت

.نندکفراهمراداخلیکاالهایازاستفادهفرهنگارتقایونگرش
راکشاورزیبخشدرسموکودازاستفادهکشاورزیجهادوزیر

زانمی:افزودودانستناپذیراجتنابانسانبرایدارووغذاهمچون
ولیاستجهانیمیانگینازترپایینکشوردرسموکودازاستفاده

.شودمتوقفبایدکهداردوجودبدمصرفیمواردبرخیدر
وامنظضرورتبهتوجهبا:گفتپایاندرکشاورزیجهادوزیر

ومجلس،دولتپشتیبانیوهمکمکبابتوانیمامیدواریمانقالب
دینمان،خودفعالیتوتالشباوایفاراخودتاریخیرسالترهبری

.کنیماداکشورشهدایوآیندهنسلبهرا
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:برنامه دولت برای ایجاد اشتغال منتشر شد

کهفتهگرنظردرراطرح هاییآینده،سالدراشتغالتوسعهبرایدولت
لیشغجدیدفرصتکشاورزیبخشدرنفرهزار67برایآنراستایدر

درراطرح هاییآینده،سالدراشتغالتوسعهبرایدولت.می شودایجاد
کشاورزیبخشدرنفرهزار67برایآنراستایدرکهگرفتهنظر

.می شودایجادشغلیجدیدفرصت
نشسترددولتسخنگوینوبخت،محمدباقرایانا،خبرنگارگزارشبه

درالاشتغایجادبرایدولتبرنامه هایازمبسوطیگزارشخودخبری
یکآیندهسالدراستقرارگزارش،اینطبق.دادارایه1397سال

براینبناشود؛فراهمکشورجوانانبرایشغلیفرصتهزار33ومیلیون
ولاشتغاوتولیدطرح هایدرسرمایه گذاریتومانمیلیاردهزار73،4
رتصوعمرانیطرح هایدرسرمایه گذارینیزتومانمیلیاردهزار254.3
نفرهزار838تعداد97سالدردولت،پیش بینیطبق.پذیرفتخواهد
980یجادافرضباکهمی شوندمعرفیکاربازاربهجدیدکارمتقاضی

همینبه.رسیدخواهددرصد11،2بهبیکارینرخسال،درشغلهزار
.استضروریگستردهاشتغالایجاددلیل

هزار نفر در بخش ۶۷اشتغال آفرینی برای 
۹۷کشاورزی در سال 

بخش هایدرکهدیدهتدارکراطرح هاییدولتمنظوراینبرای
بخشآن هامهم ترینازیکیوشدهبرنامه ریزیآنهابرایمختلف

خشبمنتخبطرح هایحوزه اشتغالتوسعهبرنامه.استکشاورزی
قفسدرماهیپرورشگلخانه،توسعهطرحشامل97سالدرکشاورزی

20و33،44رایبترتیببهکهاستکشاورزیتکمیلیوتبدیلصنایعو
برای،طرحسهاینمجموعدرعبارتیبه.می کندایجاداشتغالنفرهزار
48وهزار103البته.شدخواهدایجادشغلیجدیدفرصتنفرهزار67

شدهگرفتهرنظدرزیربخشسهاینبرایبتنکیتسهیالتریالمیلیارد
تسهیالتاینازارسهمبیشترینکشاورزی،تکمیلیوتبدیلیصنایعکه

.داشتخواهند
ازنیموردسودیارانهوبالعوضکمک هایریالمیلیارد257وهزار35
سالدربنابراینمی شود؛تأمینعمومیمنابعمحلازنیزمقدارهمینو

بخشدراشتغالایجادبرایریالمیلیارد305وهزار138آینده
20،7معادلکهشدخواهدهزینهمختلف،منابعازهزینهکشاورزی

.استراستاهمیندرکشورسطحدرسرمایه گذاریکلازدرصد

92سالزاهاگلخانهحوزهدرزینتیگیاهانوگلکشتزیرسطحوتولید
راتوزرسانیاطالعپایگاهگزارشبه.استداشتهرشددرصد35تاکنون
چقاروداروییگیاهانوهاگلخانهاموردفترمدیرکلکشاورزی،جهاد

گیاهانولگکشتزیرسطح:گفتمطلبایناعالمباباغبانیامورمعاونت
4سطحاینازکهاستهکتارهزار7ایگلخانهوبازفضایدرزینتی
.شودمیتولیدگلدانیگیاهانوبریدهگلشاخهمیلیارد
مهمهایامهبرنازبرداریبهرهافزایشکهاینبیانباتقویغالمرضامهندس
تمرکز97سالدرراستاایندر:داشتاظهاراست،کشاورزیجهادوزارت

دارایوربآبکمگیاهاناینزیرااست،زینتیبومیگیاهانتولیدبرما
ینتی،زبومیگیاهانحوزهدر:افزودوی.هستنداشتغالزاییهایظرفیت
گلمورددرژهویبهعطراسانسوفرآوریصنایعبندی،بستهجانبی،صنایع
فرصتینتی،زبومیگیاهانتولیدتوسعهرواینازوبگردشکلبایدنرگس
.استاشتغالزاهایفعالیتوگذاریسرمایهبرایخوبی
گیاهانوزهحدرتشکلایجادوساختارسازیبرعالوهما:کردتصریحتقوی
برایراهستندربآبکمکهزینتیبومیگیاهاناینازفهرستیزینتی،بومی

خستینندر:کردنشانخاطروی.کردخواهیمآمادهسبزفضایدراستفاده
اینرحاضحالدرواستنرگسگلتولیدتوسعهرویبرماتاکیدگام،
.ودشمیکشتکشوردرهکتارهزاریکسطحدرزینتیبومیگیاه

غبانیباامورمعاونتقارچوداروییگیاهانها،گلخانهاموردفترمدیرکل
گیاهانحوزهدربریدهگلشاخهمیلیون452حاضردرحال:داشتاذعان
مستقیماییاشتغالزمیزانحالعیندروی.شودمیتولیدکشورزینتیبومی
3:گفتوکردعنواننفرهزار30راکشورزینتیگیاهانوگلحوزهدر

.کنندمیفعالیتحوزهایندرمستقیمغیرطوربهعدداینبرابر

اهشکوگیاهوگلداخلیتولیدازحمایتصورتدر:داشتاظهارتقوی
ظرفیت،دارندراداخلدرتولیدقابلیتکهتکثیریهایانداموارداتحجم

ذارانگسرمایهازوی.استهابخشسایرازبیشحوزهایندراشتغالزایی
.کنندگذاریسرمایهزینتیگیاهانوگلحوزهدرخواست
اغبانیبامورمعاونتقارچوداروییگیاهانها،گلخانهاموردفترمدیرکل

یموهستیمبخشایندرگذارانسرمایهباهمکاریآمادهما:کرداعالم
انشاختیاردرراالزممجوزهایونیازموردفنیدانشواطالعاتتوانیم
.دهیمقرار
هبآنهااتصالهایزمینهکهدادوعدهگذارانسرمایهبهحالعیندروی

ملیروزبهتقوی.کنندفراهمرابزرگگانکنندهصادروجهانیبازارهای
علومنامدالیلبهبناملیروزاین:گفتوکرداشارهخرداد25روزدرگل
وگلبهروزیکاختصاصکهحالیدرشدحذفتقویماز86سالدر

فرهنگیبارشهروندانبرایآنکهضمنکندمیکمکآناقتصادبهگیاه
وثرمگیاهوگلباشهروندانآشتیدرفرهنگیباراینوداشتخواهد
.است
کشورویمتقدرراگلملیروزکههستیمآندنبالبهما:کردتصریحوی
.دارندمیگرامیراگلروزجهانمردمنیزژوئن25سالهر.کنیماحیا

زینتیدرصدی تولید گل و گیاه گیاهان35رشد 
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ذار شده استدانش فنی تحقیقات کشاورزی تاکنون به بخش خصوصی واگ246

: کشاورزیرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

وآموزشتحقیقات،سازمانرئیسوکشاورزیجهادوزیرمعاون
بهتاکنونسازماناینفنیدانشمورد246:گفتکشاورزیترویج
.استشدهکاربردیوواگذارخصوصیبخش

یرنا،اازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ایهکیتتولیددرمشارکتقراردادسهعقدآییندرزنداسکندر
:افزوداراکدرگوسفندوگاودربروسلوزویونهایبیماریتشخیص

واکسنونهال،بذرتولیدمختلفهایحوزهدرفنیدانشبسترهایاین
یاهگبخشدربیولوژیکعواملغذایی،صنایعآالت،ماشینسرم،

وزراعیارقامحوزهدرفنیدانش92وبیولوژیککودهایپزشکی،
.استدهشعملیاتیخصوصیبخشهایظرفیتباکهاستبودهباغی
رینتمحوریازراعملبهایدهتوسعهامیدوتدبیردولت:دادادامهوی

بخشبهفنیدانشواگذاریکهچراقراردادهخودهایبرنامه
درمهمینقشجامعهدراشتغالافزایشایجادبرعالوهخصوصی

محصوالتدتولیرقابت،افزایشبنیان،دانشهایشرکتگیریشکل
.داردکشوربرایآوریارزوصادراتافزایشوترکیفیتبا

:کردننشاخاطرکشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانرئیس
200ورازیسازیسرموواکسنتحقیقاتیموسسهدرفنیدانش200

کشاورزیجهادوزارتباغیوزراعیهایبخشسایردرفنیدانش
400ایجادزمینهخصوصیبخشبههاآنواگذاریباکهداردوجود

یهسرما:گفتزند.شودمیفراهمکشوردربنیاندانششرکت
رانایتواندمیخصوصیبخشمشارکتبافنیدانشبرگذاری
واکسنصادراتوتولیدهایقطبازیکیبهگذشتههمانندرااسالمی

تولیدفنیدانشواگذاریبا:افزودوی.کندتبدیلمنطقهدرسرمو
درکشور،95سالدرخصوصیبخشبهبرفکیتببیماریواکسن
.استیافتهدستخودکفاییبهبیماریاینواکسنتولید
ردمشارکتقراردادسهعقدیادآوریباکشاورزیجهادوزیرمعاون
واوگدربروسلوزویونهایبیماریتشخیصهایکیتتولید

انگیزهباوانانجدستبهبارنخستینبرایهاکیتاین:افزودگوسفند،
.شودمیساختهاراکدرکشور

بخشهایماموریتواگذاری:گفتنشستایندرنیزمرکزیاستاندار
برایتیغیردولهایظرفیتازهدفمندگیریبهرهوخصوصیبهدولتی
امیدودبیرتدولتداراولویتهایبرنامهازداخلیتولیداتکیفیتبهبود
ووصیخصحوزهبهفنیدانشهدایتگری:افزودآقازادهعلیسید.است

جامعه،رداشتغالافزایشبرعالوهعلمیهایفعالیتدرجوانانمشارکت
ارزوادراتصافزایشوداخلیمحصوالتکیفیتبهبودپذیری،رقابت
.داردهمراهبهراکشوربرایآوری
ستنشایندرنیزرازیسازیسرموواکسنتحقیقاتموسسهرئیس
تکیانواعوطیورودامانسانی،هایواکسنجملهازفرآورده70:گفت
9مجموعاز:افزودوی.شودمیتولیدموسسهایندرتشخیصیهای

میولیدتمرکزایندرواکسنهفتانسانی،جمعیتبرایاجباریواکسن
حوزهدراستفادهموردهایواکسندرصد90آنبرعالوهوشود

.ودشمیتامینرازیسازیسرمتحقیقاتموسسهازنیزدامپزشکی
قیقاتتحموسسهتوسطکشورسرموواکسننیازدرصد30:دادادامهوی

.ودشمیواردکشورازخارجازبقیهوتامینرازیسازیسرموواکسن
این:ردکخاطرنشانرازیسازیسرموواکسنتحقیقاتموسسهرئیس
دتولیبهاراکوشیرازکرمان،اهواز،مرند،مشهد،درشعبه6باموسسه
.ازدپردمیطیوروداموانسانیتشخیصیهایکیتوواکسنانواع
بیماریتشخیصهایکیتتولیددرمشارکتقراردادسهنشستایندر

جهادوزیرمعاونحضورباگوسفندوگاودربروسلوزویونهای
،کشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانرئیسوکشاورزی
ازرخیبودامپزشکیمدیرکلکشاورزی،جهادسازمانرئیساستاندار،
.شدضاامخصوصیبخششرکتیکبامرکزیاستاناستانیمدیران
باهمبارززمینهدراراکرازیسازیسرموواکسنتحقیقاتیموسسه
دام،وانسانمشترکهایبیماریبامبارزهطیور،ودامهایبیماری
وهاسنواکتولیدوپژوهشطیور،ودامهایبیماریتشخیصوتحقیق

وپزشکی)انسانیوطیوروداممصرفبیولوژیکفرآورده های
وهاسرمدتولیوبیولوژیکفرآورده هایوهاواکسنتوسعه،(دامپزشکی
.ارددفعالیتدامپزشکیوپزشکیمصرفموردشیمیاییداروهای
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لی استاجرای طرح های آبخیزداری راه گریز از مشکالت خشکسا

:رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

زداریآبخیموضوعکشورآبخیزداریومراتعها،جنگلسازمانرییس
راخشکسالیمشکالتازگریزراهوخواندراهگشاومهمبسیاررا

.دانستآبخیزداریهایطرحاجرای
گلجنسازمانکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
ویعیطبمنابعمدیرکلواستانداربادیداردرآقاییخلیلمهندسها،

زداریآبخیهایطرحاجرایدر:گفتشمالیخراساناستانآبخیزداری
مشارکتباازیربگیریمکمکمحلیمردمانوبومیافرادازبایدبیشتر
ردمماینکههموکردکمکمنطقهاشتغالبهتوانمیهممحلیمردم

.اشتدخواهندفعالمشارکتطبیعیمنابعحافظانعنوانبهخودشان
میاکخوآبحفظبرعالوهآبخیزداریاینکهبیانباآقاییمهندس

تقویترازیرزمینیهایسفرهوقنواتوکندجلوگیریسیلازتواند
:افزودوواندخگستردهبسیارراکشوردرطبیعیمنابعهایعرصهنماید،
ازاظتحفبهقادرهادستگاهسایرومردممشارکتباهاجنگلسازمان

.استخدادادیعظیممنابعاین
مکموضوعشمالیخراساناستاندارصالحیرضامحمددیدارایندر
استانبویژهوکشوررویپیشومهمهایچالشازراخشکسالیوابی

ی،طبیعمنابعاحیایدرمردممشارکتامروبرشمردشمالیخراسان
شتکوکربنترسیباجرایآبخیزداری،وآبخوانداریطرحاجرای
استاندرمهماقداماتازرامحلیجوامعمشارکتباداروییگیاهان

.کردذکر
کردنفتوصیمهمضمندیگرباریکهمچنینشمالیخراساناستاندار
کاراینانجامبرایاستانیمنابعبخشازکرداعالمآبخیزداریاقدامات
.کردخواهدتعییناعتباریمشخصردیف

خراساناستانآبخیزداریوطبیعیمنابعکلمدیروحیدحسنادامهدر
در:فتگوکردارائهرااستانطبیعیمنابعاقداماتازگزارشیشمالی
هکتار1700استانمراتعاحیایجهتمردممشارکتباگذشتهسال

صادیاقتبدنبالما:افزودوی.ایمکردهاجراراداروییگیاهانکشت
تنهاعمراتبهمانگاهوهستیممرتعداریوداریجنگلهایطرحکردن
.نیستعلوفهتولید
ملیاراضیازهکتارهزار13برایتاکنونکهکرداشارههمچنینوحید
دولتامبنبرگیتکسندملیاراضیبرایوشدهاجراکاداسترطرح
درخوبیاقداماتکربنترسیبزمینهدر:گفتوی.استشدهگرفته
ضمنوشدهایجادشغلمحلیمردمانبرایواستشدهانجاماستان
طریقازتومانمیلیاردیکبر،بالغقدیمیمشاغلازبسیاریاحیای

طرحازرداربرخومردمبهتسهیالتبانکیمنابعواعتباریخردصندوق
.استشدهپرداختکربنترسیب

ودطرح ملی الگوی کشت محصوالت کشاورزی اجرا می ش
الگویملینهاییطرح:گفتجهادکشاورزیوزارتزراعتمعاون
رکشواستان هایهمهدرآیندهماهدوتاکشاورزیمحصوالتکشت
.می شودعملیاتیواجرا
وابطرازنقلبهکشاورزیجهادوزارتاطالع رسانیپایگاهگزارشبه

دیدبازدرکشاورزعباسقزوین،استانکشاورزیجهادسازمانعمومی
کشتالگوی:افزودزهرابوئینشهرستانکلزایوگندممزارعاز

پایهنقشه هایوتهیهکهاستنیموسالدوحدودکشاورزیمحصوالت
اینبیانباوی.داردقرارثبتنهاییمراحلدرحاضرحالدرومعینآن
ااستان ههمهدرکهاستملیطرحیکعنوانبهکشتالگویکه

10تامقدماتیکشتالگویطرحیک:داشتاظهارمی شود،اجرایی
ارائهیندهآماهدوتانیزنهاییکشتالگویالبتهمی شودارائهآیندهروز

.شدخواهد
تکشازجلااوگیریراهکاربهجهادکااشاورزیوزارتزراعتمعاااون

 جاتصیفیمحصوالتکشت:گفتوکرداشارهآب برمحصوالت
باالترمانراندکمتر،آبمصرفباتاشوددادهانتقالگلخانه هابهباید

بیشتریارکتمشبایدکشاورزان:کردتصریحوی.باشیمداشتهراتولید
بهوالتمحصگونهاینکشتتاکندحمایتنیزدولتوباشندداشته
.شوددادهانتقالگلخانهبستهمحیط

بیاریآبابایدنیزهندوانهمحصولکشتکهاینبیانباکشاورز
برسد،حداقلبهمحصولاینتولیددرآبمصرفتاشودانجاممیکرو
استفادهحددرونشاییکشتبرعالوههندوانهتولیدبرای:داشتاظهار

آبطرح،ایناجرایباومی شودمصرفکمآبخیلیمالچ،از
شانخاطرنوی.بودخواهدگلخانهحددرهندوانهتولیدبرایمصرفی

شاورزیکخدماتمراکزکارشناسانوترویجبخشداریمانتظار:کرد
بهصول،محگونهاینتولیدبرایچراکهدهندترویجراکشتنوعاین

.نیستنیازیزیادآبمصرف

:جهادکشاورزیمعاون زراعت وزارت 
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ی تجهیز شدمیلیون هکتار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیار1.8

:کشاورزیمجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد 

یکاجرایازکشاورزیجهادوزارتآبیارینوینهایسامانهطرحمجری
یجویصرفهوکشوردرآبیارینوینهایسامانههکتارهزار795ومیلیون
.دادخبرکشاورزیبخشمصرفیآبمکعبمترمیلیارد7.9ساالنه

باارعزعباسمهندسکشاورزی،جهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
سامانهپروژه1064تعدادماهاردیبهشتپایانتا97سالابتدایازکهاینبیان
اجراکشاورزیاراضیازهکتار777وهزار13سطحدرآبیارینوینهای
وهزار135جاری،سالدرشدهاجراسطحبرعالوه:کرداست،خاطرنشانشده
.باشدمیاجراحالدرنیزآبیارینوینهایسیستمهکتار457

پایانتاطرحاجرایابتدایاز:شدیادآورکشاورزیجهادوزیرمشاور
بهکشاورزیاراضیازهکتار271وهزار795ومیلیونیکماه،اردیبهشت

.استشدهتجهیزآبیارینوینهایسامانه
پایانتاداابتازکشاورزیاراضیدرآبیارینوینهایسیستماجرای:گفتوی

مکعبمترمیلیارد7.9ساالنهجوییصرفهجاری،پتانسیلسالماهاردیبهشت
محصوالتعملکردافزایشدرصد30کشاورزی،بخشمصرفیآب

.داردراشیمیاییکودوبذرسم،مصرفکاهشدرصد25وکشاورزی

روری استبرندسازی استانی برای تولید محصوالت کشاورزی ض

درانیاستبرندسازیبرایرانروستاییتعاونمرکزیسازمانمدیرعامل
.کردتاکیدکشاورزیمحصوالتتولیدزمینه

ازمانسازنقلبهکشاورزیجهادوزارترسانیاطالعپایگاهگزارشبه
قانونییفوظابرشمردنباشیرزادحسیندکترروستایی،تعاونمرکزی

ازیبرندسبروابستههایاتحادیهوهاشرکتازحمایتوسازماناین
در:داشتانبیوکردتاکیدکشاورزیمحصوالتتولیدزمینهدراستانی
بابرندیکعنوانبهرااستاناینتروکایبرنجتوانمیمازندراناستان

.کردکارآنبازاریابیرویبرومعرفیکیفیت
تولیدیمحصول32رویبرتوانمیاکنونهم:گفترابطهایندروی

ایجادباوکردکارهااستاناینبرندعنوانبهاستانهرخاص
زمینهدربزرگروستاهایدرزنجیرهایجادوروستاییهایهایپرمارکت

.دادامانجرابزرگیکارهایمحصوالتبندیبستهوتوزیعوتولید
ینیبینابهایالیهاعماقبهکشاورزیخدماتبردنبرادامهدرشیرزاد

تازهیزهانگایجاد:داشتعنوانوکردتاکیدمتوسطوبزرگروستاهای
برد_دبرتجاریبازییکدرروستاییتعاونسازمانایحرفهبدنهدر

انسانیروینیدرانگیزشباورابطهایندردرستمدیریتبابایدواست
.نماییماقدامسودتسهیمباشبکه
احیایخواستاراجتماعیهاینظامدربیمهاهمیتبهاشارهباوی

روستاییتعاونیهایشرکتدرروستاییاناجتماعیهایبیمهکارگزاری
خودسفرهباشارهباپایاندرشیرزاد.شدکشورهایاستانهمهدرتولیدو
دروستاییرهایتعاونیشبکههایپتانسیلبهاشارهومازندراناستانبه

شبکهتوسطهانهادهتوزیعدرصد60مازندراندر:گفتاستاناین

ویابدزایشافبایدنسبتاینکهگیردمیصورتروستاییهایتعاونی
.استضروریاستاندرنیزتولیدهایتعاونیبراینشابانکایجاد

درکشاورزیهاینهادهتوزیعمجددساماندهیوشیرسکوهایاحداث
وسعهتکناردرهانهادهقویهایکارگزاریایجادوتولیدهایتعاونی
دیگرزاشبکهپولسرعتکاهشباشبکهدرکاالهاوهانهادهگردش
تعاونشبکهعاملمدیرانجمعدرشیرزاددکترکهبودمواردی
راازمانسدرحسابرسیوی،نگاه.کردعنوانمازندراناستانروستایی

اینکهداشتآن،اذعانازانتقادباودانستسنتیوافتادهعقبنگاه
وولیدتهایتعاونیهایاتحادیهدرسرمایهوثروتتولیدمشوقنگاه،

.نیستروستایی
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ام می شود خرید تضمینی گندم مستقیم از خود کشاورز انج

: رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی

درماتخدارایهواستراتژیکمحصوالتتوافقیوتضمینیخریدهای
عاتاطالاساسبرنزدیکآیندهدریارانهوتسهیالتسم،کود،حوزه
.گیردمیانجامکشاورزیهایدادهمدیریتوبندیپهنهسامانه

رزی،کشاوجهادوزارترسانیاطالعپایگاهازنقلبهایاناگزارشبه
:فتگکشاورزیجهادوزارتارتباطاتواطالعاتفناوریمرکزرییس

سامانهدربرداربهرههزار800ومیلیونسهاطالعاتتاکنون95سالاز
.استشدهثبتکشاورزیهایدادهمدیریتوبندیپهنه

کشاورزیحوزهدرفعالیت11اطالعاتاینکهاینبیانبااحمدیکریم
:داشتاظهارگیرد،میبردرراکشاورزاناطالعاتقلم120بهنزدیکو

1300درکهکشاورزیهایپهنهکارشناسهزار8توسطاطالعاتاین
.رسدمیثبتبهسامانهدراینوبررسیفعالندکشاورزیجهادمرکز

:کردریحتصوعنواننفرمیلیونیکحدودراکشورگندم کارانتعداداو
وپهنه بندیسامانهدرکشورگندم کاراندرصد90ازبیشاطالعات
.استشدهثبتکشاورزیهایدادهمدیریت
:زودافکشاورزیجهادوزارتارتباطاتواطالعاتفناوریمرکزرییس

ویزانمچهبهرامحصولیچهبهره بردار،کداممیدانیممااطالعاتاینبا
کدامطتوسآناناطالعاتومیکندتولیدروستاوشهرواستانکدامدر

.استشدهثبتسامانهدرپهنهکارشناس
وشتکهنگامباریکسال،دردوباراطالعاتاین:گفتحالعیندراو

برخیدربارهومیشودروزبهمحصولبرداشتمرحلهدرباریک
روزبهزمانیبازهفرنگی،گوجهوپیاز،زمینیسیبمانندمحصوالت

.می رسدنوبتچهاربهسالدروشدهکمتراطالعاتکردن
داده هایمدیریتوپهنه بندیسامانهاندازیراهازهدفاحمدی

وءسازجلوگیریبازار،تنظیمبهکمکدالالن،حذفراکشاورزی
وری،جمع آخرید،برایبرنامه ریزیبهکمکسودجویی ها،واستفاده ها
.برشمردکشاورزیمحصوالتفروشوحمل ونقل

کمکسامانهایندرمندرجاطالعاتتحلیلواستفاده:دادادامهاو
رفعاو.کردخواهدکشتالگویاجرایوتولیدبرنامه ریزیبهبزرگی
ررسیبگندم،تحویلمراکزبهوارداتیگندمفروشزمینهدرابهامات
رهدرقبلسال هایباآنمقایسهوبهره وریکاهشیاافزایشمیزان
مزیت هایجملهازراعملکردکاهشآسیب شناسیباغ،یامزرعه

.دانستکشاورزیمدیریت داده هایسامانهدرمندرجاطالعات
اناذعجهادکشاورزیوزارتارتباطاتواطالعاتفناوریمرکزرییس
ایمبنکشاورزی،جهادوزیرحجتیمهندسابالغیهاساسبر:داشت

اینابوباشدشدهدرجسامانهایندراطالعاتبایدتضمینیخریدهای
.دمی گیرانجامکشاورزخودازمستقیمتضمینیخریدترتیب

اطالعاتاساسبرذرتتضمینیخریدسال گذشتهراستا،ایندر:گفتاو
دروشدانجامکشاورزیداده هایمدیریتوبندیپهنهسامانهدرموجود

شتیبانیپشرکتاختیاردربرخطصورتبهاطالعاتجدید،مکانیزماین
هبرامحصولشخواستمیکهبرداریبهرههروگرفتقراردامامور
سسپوشدمیبررسیسامانهدراطالعاتشدهدتحویلشرکتاین

.شدمیگرفتهتحویلآنانازذرت

اجراحالدرگندممورددرخریدمکانیزماینامسال:افزوداحمدی
درسامانهایندرگندمکارانشدهثبتاطالعاتکهطوریبهاست
وتهگرفقراردولتیبازرگانیشرکتاختیاردرفایلیکقالب

همچونمواردیشاملکهاطالعاتایناساسبرتضمینیخریدهای
انجاماست،داربهره برتولیدبینیپیشوفعالیتنوعکشت،زیرسطح

.می گیرد
اورزیکشبخشدرخسارت زاعواملواخیربارندگی هایبهاشارهبااو

استممکنخسارت زاعواملبرخیکهاینبهتوجهبا:کردتصریح
بااهمیتفماکند،تزلزلدچارراگندممزارعدرتولیدپیش بینی های

العاتاطآن،اساسبرکهداده ایمانجامایراندولتیبازرگانیشرکت
صورتبهقبلروزصبح5ازروزانهطوربهگندممزارعاصالحی
.می شودارسالشرکتاینبرایسیستمی
ظهاراکشاورزیجهادوزارتارتباطاتواطالعاتفناوریمرکزرییس
اتاطالعوکردمراجعهگندمخریدمرکزبهگندم کاریاگر:داشت
دولتیبازرگانیشرکتتحویلمراکزاطالعاتبااوتحویلیگندم

ودمی گیرتحویلموقتطوربهراگندممرکز،آنداشت،مغایرت
مانهسادرمحصولشاطالعاتاصالحبرایبالفاصلهبایدکشاورز
کشاورزیجهادمرکزبهکشاورزیداده هایمدیریتوپهنه بندی
.کندمراجعهخودمحدوده

ندم کارانگآگاهیوگندمتضمینیخریدتسهیلمنظوربهما:افزوداو
بتثپهنه بندیسامانهدرمحصولشاندربارهاطالعاتیچهکهایناز

قبلارانگندم کوکردیمراه اندازیپیامکیسامانهیکتازگیبهشده،
درراخودملیکدمی توانندتحویلمراکزبهخودمحصولتحویلاز

ایدباطالعات،آنانتغییرصورتدروکنندارسال3000813600سامانه
.کنندمراجعهکشاورزیجهادمرکزبهاصالحبرای

نیتضمیخریدهایبامتناسبپیامکیسامانهاندازیراهازاحمدی
.دادخبرنیزمحصوالت
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دیگر خبری از قلک های زیرزمینی نیست 

:هیدروژئولوژیروایت بحران آب از زبان پدر علم 

شرایطدرودنمی شدنخشکعلتهمینبهچشمه هاوقناتخشکسالیسال هایدروبودهباالزیرزمینیآب هایسطحگذشتهدر:کشاورزی-ایانا
سالهزارانبرایراخاکاینمردمانکشاورزیوزندگیمی توانستندباارزشقلک هایایناست،می افتادهاتفاقبارشکمبوداثردرکهنیزبی آبی
!نیستارزشمندقلک هایاینازخبریدیگرمتاسفانهامروزهاماکنند،حفظ

وسطتدوربسیارسال هایازکهذخیره ایآب هایجانبهسیرنشدنیولعیباما
خوردنابامروزهوافتادیمبودشدهداشتهنگهغنیمتبهزمیندلدرنیاکانمان
باقینیزمانفرزندانبرایکهخودبرایتنهانهچیزیدیگ،کفبهپیاله هاآخرین

خیرهذحجمهیدروژئولوژی،علمپدررئیسیالهعزتگفتهبه.نگذاشته ایم
طحسوشدهتمامتقریبااستآبخوان هادرذخیره ایآبحجمکههیدرولیکی

زیرزمینی هایآبسطحگذشتهدر.استرفتهپایینبسیارزیرزمینیآب هایسفره
ی شدندنمخشکعلتهمینبهچشمه هاوقناتخشکسالیسال هایدروبودهباال
قلک هایاین،استمی افتادهاتفاقبارشکمبوداثردرکهنیزبی آبیشرایطدرو

السهزارانبرایراخاکاینمردمانکشاورزیوزندگیمی توانستندباارزش
!ستنیارزشمندقلک هایاینازخبریدیگرمتاسفانهامروزهاماکنند،حفظ

وآبتقاالتانتمامکهچرانیستآبکمبودپاسخگویدیگرایراندرسدسازیوآبانتقالروش هایکهداردعقیدهآببحرانباارتباطدراو
کهراسدسازیوآبانتقالتوقفسیاستهیدروژئولوژیعلمپدرایاناگزارشبه.استگرفتهانجاماست؛بودهانجامبهالزمکهسدسازی هایی

با»:گفتایاناشاورزیکگروهخبرنگاربهوکرداعالمصحیحسیاستیاست،گرفتهقرارمجلسبهپیشنهادیطرح هایدروزبان هاسربراستچندی
درالبتهنشود؛احداثیجدیدسدبایدنیزسدسازیزمینهدروبگیردصورتاحتیاطبابسیارآب،انتقالبایدوموافقمسدسازیوآبانتقالتوقف

ولیکنیمیجمع آورسدهاگونهاینازرازمستانهسیالبیآبمی توانیممی شود،عمانوفارسخلیجدریاهایواردسدیآبکهاستثناییمواردی
می تواندسدسازیوآبانتقالندرتبهکنونیشرایطدروکرده ایمبرنامه ریزیبزرگرودهایودریاچه هاتمامیبرایکافیاندازهبهکهگفتباید
«.باشدکم آبیچارهراه

بودندفیل های هندی دو میلیون سال پیش در ایران

دندانبررسی روند مهاجرت فیل ها با بررسی فسیل های 

دو آوریجمعوکشفازژنتیکیذخایروطبیعیتاریخموزهدفترمدیرکل
به.دادبرخاردبیلاستاندرکواترنرفسیل هایبهمربوطدندانفسیلقطعه

ژنتیکیرذخایوطبیعیتاریخموزهدفترمدیرکلافتخاریطاهرهایاناگزارش
باژنتیکی،ذخایروطبیعیتاریخموزهدفتر:افزودمحیط زیستحفاظتسازمان

تاهمیبهتوجهبااردبیل،استانمحیط زیستحفاظتکلادارههمکاری
سیل هافاینمطالعهوجمع آوریومنطقهپی جوییبرایشده،یافتفسیل های

فسیل هایمعرفیازجدیدیفصلنمونه هااینمطالعهواستکردهاقدام
بهوجهتبا:کردتصریحافتخاری.کردخواهدبازرافیل هاویژهبهمهره داران

ازیکیاست،شدهگزارشنیزآذربایجانجمهوریدرمشابهیفسیل هایاینکه
زماندرآن هازادگاهتعیینومهاجرتروندبررسیمطالعاتی،اولویت های

سازمانکیژنتیذخایروطبیعیتاریخموزهدفتراساساینبر.استخودحیات
یجمهوربامشترکیمطالعاتانجامبااستمصمممحیط زیستحفاظت

درراثهعظیم الجموجوداتاینزیستگاهوبپردازدموضوعاینبهآذربایجان
طبیعیتاریخموزهدفتردیرینه شناسیگروهرئیساورکزهرا.کنندتعیینایران

بهمتعلقنه هانمواین:افزایدمینیزمحیط زیستحفاظتسازمانژنتیکیذخایرو
.تندهسسالمیلیوندوحداقلسنباپشمبدونماموت هایازمختلفجنسدو

وعاجازیقطعاتوآنپایینفکهمراهبهدندانفسیلقطعهیکاینبرعالوه
ازیکی.استشدهجمع آوریومشاهدهفیل ها،ازگروهاینباالییآرواره
گفتوانبتشایداورک،گفتهبه.استهندیفیل هایدندان هایمشابهدندان ها

سالنمیلیودودراست،حاضرعصردرموجودهندیفیلمشابهکهنمونهاین
.استمی کردهزندگیایراندرپیش
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